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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie value capturing-instrumenten, de toepassingsmogelijkheden 
voor publieke en private partijen in Nederland. In deze scriptie wordt ingegaan op de 
verschillende mogelijkheden van value capturing. 

Ter afsluiting van mijn opleiding bouwkunde studierichting Real Estate Management 
and Development (REMD) aan de Technische Universiteit in Eindhoven heb ik door 
middel van een scriptiestage bij Schiphol Real Estate onderzoek verricht naar deze 
verschillende mogelUkheden van value capturing. 
De aanleiding tot het schrijven van deze scriptie is de invoering van de nieuwe Wro 
en daarbij de mogeUjkheid van toepassing van value capturing in Nederland. Ter 
ondersteuning van dit onderzoek zijn er verschillende partijen geïnterviewd. Aan de 
hand van deze interviews is navraag gedaan naar hun ervaringen met de nieuwe 
wetgeving. Hierbij wil ik graag de geïnterviewden bedanken voor hun tijd en 
kennisdeling. 

Graag wil ik mijn dank uitspreken naar mijn begeleiders vanuit de opleiding 
Bouwkunde drs. JasSmeetsen Mr. Wim Wenselaar voor hun begeleiding en sturing 
tijdens dit onderzoek. 

Daarnaast wil ik langs deze weg mijn begeleider Ir. Han Zeelen van Schiphol Real 
Estate bedanken voor zijn begeleiding. Mijn dank gaat ook uit naar alle collega's bij 
Schiphol Real Estate. 

Last but nat least wil ik langs deze weg mijn familie (Carla, Martin, Marie-Ciaire en 
Alexander), Thomas, jaarclub, huisgenootjes en vriendinnen bedanken voor hun 
support tijdens het afronden van mijn scriptie. 

In het speciaal wil ik Martin en Mama bedanken voor alle bijlessen, voor jullie 
geduld, steun, sturing en stimulans tijdens mijn gehele studievoortgang. Zonder 
jullie steun en begeleiding was ik nooit zo ver gekomen. 

Barbara-Sophie Greeven 

Amsterdam, mei 2009. 
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BSB 

wouaaienvatting 

Hoofdstuk 1: 

Welke methoden van value capturing kunnen door publieke en private partijen 
worden ingezet ten aanzien van profiterende partijen? 

De verschillende methoden van directe en indirecte value capturing welke toepasbaar zijn voor 

de publieke en private partijen zijn weergegeven in figuur 1-5 (pag. 17). 

Het toepassen van de verschillende methoden van value capturing kan alleen indien er daad

werkelijk sprake is van waardevermeerdering. De waardevermeerdering kan verschillende 

partijen toekomen: eigenaar, gebruiker, ontwikkelaar en/of publieke instellingen. Allereerst zal 

de toekomstige meerwaarde moeten worden aangetoond. Vervolgens zal moeten worden 

gekeken of er aan de selectiecriteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid wordt 

voldaan om de toepassingsmogelijkheden van de verschillende waardeafromingmethoden 

nader te bepalen. Deze afgeroomde waarde dient vervolgens ingezet te worden ter 

financiering van die activiteiten (voorzieningen), die de waardestijging veroorzaken - value 

capturing. 

Waardeafroming kan door middel van directe, indirecte value capturing en het innen van 

algemene middelen. In figuur 1.6 (pag. 18} is de verdeling van de diverse value capturing

vormen weergegeven. Allereerst kan men value capturing op verschillende momenten en 

verschillende wijzen inzetten ten aanzien van de diverse profiterende partijen. Directe value 

capturing kan worden toegepast middels het heffen van een gebruikersvergoeding. De 

indirecte waarde-afromingstechnieken zijn onderverdeeld in externe value capturing zoals 

publiekrechtelijke, privaatrechtelijke instrumenten en in interne value capturing-methoden. De 

opbrengsten uit algemene middelen kunnen eveneens worden ingezet ter financiering van 

publieke voorzieningen. 

Hoofdstuk 2: 

Welke methoden van value capturing zijn er Internationaal toepasbaar? 
Welke instrumenten van value capturing worden toegepast in Hong Kong en 
Singapore? 

De internationale methoden van value capturing zijn weergegeven in hoofdstuk 1 figuur 1.5 

(pag. 17). 

Enkele interessante voorbeelden zijn de value capturing-instrumenten versement transport en 

kostentoedeling die eveneens zijn opgenomen in figuur l.S. Deze instrumenten zijn 

momenteel niet toepasbaar in Nederland, doordat de Neder1andse wet- en regelgeving en ons 

politiek klimaat dit niet toelaten. De instrumenten zijn toegelicht in de bijlage C. Voorbeeld

projecten toepassing value capturing internationaal. In deze bijlage zijn verschillende 

instrumenten toegelicht aan de hand van internationale voorbeeldprojecten. De instrumenten 
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die internationaal worden toegepast zijn afhankelijk van het wettelijke en politieke klimaat van 

de verschillende landen. 

In dit hoofdstuk zijn de internationale value capturing-instrumenten onderzocht en daarbij is 

specifiek gekeken naar de instrumenten welke worden gehanteerd in Hong Kong en Singapore 

(zie figuur 2.1, pag. 24). 

Grondopbrengsten uit actief grondbeleid (value capturing-instrument) zijn voor zowel Hong 

Kong als Singapore een belangrijke bron van overheidsinkomsten. Deze inkomsten worden op 

verschillende wijzen benut. Singapore investeert in sociale ontwikkeling, veiligheid en inter

nationale betrekkingen. Het is een staat van orde, structuur en veiligheid en dat vertaalt zich 

in de overheidsuitgaven. Hong Kong daarentegen investeert in ruimtelijke ontwikkelingen als 

vastgoed, snelwegen, waterwerken en drainage. In beide stadstaten wordt er direct ofwel 

indirect geïnvesteerd in vastgoed. De investering zal de onroerende zaken ten goede komen 

en kan worden verhaald door middel van de vastgoed gerelateerde belastingen en heffingen. 

In het geval van Hong Kong is aangetoond dat zij investeert in die voorzieningen, die 

bijdragen aan een waardestijging van de onroerende zaken. Indien het vastgoed in waarde is 

gestegen zal er meer belasting worden afgedragen. Op deze wijze vergroot de Hong Kongse 

overheid zijn inkomsten en betalen de investeringen zich terug en neemt eveneens de 

kwaliteit van het vastgoed en de openbare ruimte toe. Er kan worden gesproken van value 

capturing op staatsniveau. 

Beide stadstaten maken actief gebruik van actief grondbeleid en de overige mogelijkheden van 

value capturing. De overheidsuitgaven verschillen onderling, maar dat neemt niet weg dat 

beide stadstaten zich in een relatief korte tijd hebben weten te ontwikkelen tot het wereldse 

HongKong en Singapore dat wij nu kennen. 

Hoofdstuk 3: 

Welke methoden van value capturing kunnen in Nederland worden toegepast en 
welke partijen krijgen met deze verschillende wijzen van value capturing te 
maken? 

Value capturing-vormen zijn te onderscheiden in directe value capturing, indirecte value 

capturing en algemene middelen. Indirecte value capturing-methoden zijn onder te verdelen in 

externe en interne value capturing. Onder de externe value capturing vallen de publiek- en 

privaatrechtelijke mogelijkheden van value capturing. 

Onder de publiekrechtelijke instrumenten vallen de belastingen (baat- en onroerend zaak

belasting) en een exploitatievergunning. 

Indien een private partij waarde wenst af te romen kan dit alleen op vrijwillige basis, aan de 

hand van een overeengekomen vergoeding of bijdrage. Enkele toepassingsmogelijkheden op 

privaatrechtelijk niveau zijn actief grondbeleid, exploitatiebijdrage, ontwikkelaarbijdrage, 

ontwikkelingsheffing, ontwikkelrechten, samenwerkingsovereenkomsten en winstdeling 
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(publiek-private afspraken). Heffingsdistricten BGV's is een privaatrechtelijk instrument 

waarbij toestemming van de gemeente nodig is alvorens deze kan worden toegepast. 

Intern kan er worden gewerkt met waardeafroming indien er sprake is van een stations

exploitatie of totaalontwikkelaar. Interne value capturing valt onder indirecte value capturing 

en houdt in dat de waardestijging intern wordt verrekend en dus niet zal worden uitgeruild 

met externe partijen. Te denken valt aan de Nederlandse Spoorwegen en Schiphol. 

De verdeling van de verschillende value capturing-methoden zijn weergegeven in hoofdstuk 1 

figuur 1.5 (pag.17) met in figuur 3-1 (pag. 45) een instrumentarium afgestemd op Nederland. 

Wat is het verschil tussen de Nederlandse methoden van value capturing en de 
wijzen waarop Hong Kong en Singapore value capturing toepassen? 
Welke internationale wijzen van value capturing zijn interessant voor 
Nederland? 

Hong Kong genereert inkomsten door directe danwel indirecte investeringen in vastgoed. De 

waardestijging van deze onroerende zaken heeft als gevolg dat de inkomsten toenemen door 

vastgoedgerelateerde belastingen, heffingen en andere vormen van value capturing. De 

manier waarop Hong Kongse value capturing toepast bestaat uit belasting op voltooid vast

goed, belasting op huuropbrengsten (vastgoed), onroerende zaak-belasting, overdrachts

belasting, vermogensbelasting (wijziging huurovereenkomst) en opbrengsten uit gronduitgifte 

per openbare veilingen/of aanbesteding en bovendien kunnen corporaties worden belast voor 

de winsten die voortkomen uit het vastgoed. 

Singapore maakt gebruik van value capturing-instrumenten zoals het heffen van belastingen 

en heffingen op onroerende zaken en daarnaast een actief grondbeleid. Deze inkomsten 

worden echter merendeels gebruikt voor maatschappelijke doeleinden en niet voor 

economische of infrastructurele ontwikkeling. Deze value capturing-instrumenten zijn bv. 

vastgoedbelasting, belasting acquisitie commer-cieel vastgoed, belasting op inkomsten welke 

voortkomen uit vastgoed, overdrachts-belasting, ontwikkelingsheffing (een vergoeding betaalt 

door grondeigenaren voor winstopbrengsten voortkomend uit wijzigingen van een 

bestemmingsplan) en openbare veiling en aanbesteding van grond. 

Omdat er internationaal gezien veel verschillen zijn op het gebied van de politieke uitgangs

posities, wet- en regelgeving, zal het value capturing-instrumentarium per land verschillend 

blijven. Daarnaast hanteren Singapore en Hong Kong een vorm van actief grondbeleid dat erg 

marktgevoelig (conjunctuurgevoelig) is; dit kan leiden tot hoge toppen (hoogconjunctuur) en 

diepe dalen (laagconjunctuur). Het value capturing-model actief grondbeleid van HongKong is 

niet goed toepasbaar in Nederland, gezien het wegvloeien van grote geldstromen naar de 

verzorgingsstaat, waardoor investeringen in vastgoed niet goed mogelijk zijn en er dus ook 

geen toegevoegde waarde kan worden gecreëerd. Bovendien heeft dit model grote risico's in 

tijden van tegenspoed (recessie), omdat de inkomsten emstig stagneren door grote 

waardeverminderingen van het vastgoed en vastlopend grondbeleid. 

V 



De ontwikkelingsheffing in Singapore is een methode welke de Nederlandse staat goed zou 

kunnen overwegen. Indien een wijziging van een bestemmingsplan plaatsvindt, zal er een 

heffing worden geheven, over de winsten van de profiterende grondeigenaar. Deze methode 

van value capturing zal verder moeten worden uitgezocht, om te kijken of een dergelijke 

heffing in Nederland kan worden ingevoerd. 

Momenteel zijn er geen vernieuwende en direct toepasbare instrumenten voor l\lederland aan 

het licht gekomen. Nederland kent haar beperkingen gezien haar wet- en regelgeving en haar 

politieke klimaat. 

Actief grondbeleid op gemeentelijk niveau biedt echter wel mogelijkheden om publieke 

investeringskosten door te berekenen in de gronduitgifteprijzen en daarnaast behoudt de 

gemeente haar grondpositie. De gemeente Amsterdam is een voorbeeld waarbij de gemeente 

gebruik maakt van actief grondbeleid. 

Daarnaast zal het eventueel toevoegen van nieuwe vormen van belasting weerstand 

opwekken onder de belastingbetalers in Nederland, waardoor de overheid zich impopulair kan 

maken en het uiteindelijk niet opweegt tegen de financiële en/of andere vormen van meer

waarde welke voortkomen uit de invoering van deze nieuwe belastingvormen. 

Hoofdstuk 4: 

Van de oude WRO naar de nieuwe Wro; 

Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van het toepassen van publiekrechtelijk
( dwingend rechtelijk) kostenverhaal? 

De oude WRO had als mogelijkheid om kosten te verhalen middels het instrument: baat

belasting. Dit instrument bleek in de praktijk echter niet toereikend, waardoor gemeenten 

geen gebruik maakten van baatbelasting als value capturing-instrument. Hierdoor konden 

verschillende partijen meeprofiteren van investeringen zonder daarvoor een (financiële) 

bijdrage te hoeven leveren. De 'free-riders' ontsprongen de dans. Het baat-belasting

instrumentarium is niet komen te vervallen en kan nog altijd worden toegepast, indien de 

situatie zich leent hiervoor. 

Ten aanzien van het kostenverhaal dat voortkomt uit de nieuwe Wro het onderdeel 

grondexploitatie zal het mogelijk zijn om dwingendrechtelijk kosten te verhalen bij 

profiterende private partijen. Alleen bouwvergunningplichtige activiteiten kunnen worden 

onderworpen aan het grondexploitatieregime van de nieuwe Wro en dan kunnen alleen die 

kosten worden verhaald, die zijn opgenomen in de kostensoortenlijst. Deze lijst geeft geen 

maximum aan voor de te verhalen kosten. De gemeente mag alleen de gemaakte kosten 

verhalen. Een ander belangrijk punt is dat er wel sprake moet zijn van een profijt opleverende 

locatie. De gemeente wordt verplicht gesteld om kosten te verhalen, tenzij het kostenverhaal 

anderszins verzekerd is zoals bij gronduitgifte in erfpacht. 
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Het kostenverhaal van de verschillende kostenniveaus (binnenplans, bovenplans en ruimtelijke 

ontwikkeling) zal beter moeten worden uitgewerkt aan de hand van jurisprudentie. De 

begrippen zijn momenteel niet helder geformuleerd. De nieuwe Wro zal zich nog verder 

moeten ontwikkelen, om het passend te maken voor de huidige ruimtelijke opgaven waarvoor 

Nederland momenteel staat (binnenstedelijke en herstructureringsopgaven). 

Hoofdstuk 5 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de verschillende mogelijkheden van value capturing, die de 

luchthaven in kan zetten ten aanzien van profiterende partijen en de instrumenten waarmee 

zij wordt geconfronteerd. De luchthaven wordt geconfronteerd met publieke partijen, die een 

bijdrage wil innen. Zij zullen worden geconfronteerd met de nieuwe mogelijkheid van 

dwingendrechtelijk kostenverhaal aan de hand van de nieuwe Wro grondexploitatie (kosten

soortenlijst). De nieuwe wet zal het mogelijk maken om kosten te verhalen bij Schiphol, indien 

deze een bouwvergunning indient en zij niet bereid is een bijdrage te leveren langs minnelijke 

weg (wilsovereenstemming). 

Schiphol en value capturing, welke methoden van value capturing kunnen worden 
ingezet door en ten opzichte van Schiphol? 

In figuur 5-6 (pag. 93) is een weergave van de verschillende wijzen van value capturing 

waarmee Schiphol te maken krijgt of waarvan zij gebruik kan maken. 

De mogelijkheid om kosten te verhalen tussen private partijen onderling is beperkt tot de 

privaatrechtelijke instrumenten. Het zal alleen mogelijk zijn een bijdrage te innen, indien de 

partijen zelf bereid zijn een bijdrage te leveren. 

De overheid zal deze vorm van kostenverhaal prefereren boven een dwingendrechtelijk 

instrument, omdat bij minnelijke overeenstemming men vaak sneller bereid is een grotere 

bijdrage te leveren (betrokkenheid, betere samenwerking, kwaliteit). 

Publiekrechtelijk ondersteuning, de experimentenwet Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering 

(BGV), biedt perspectief. Indien een meerderheid instemt, kan met toestemming van de 

gemeente een heffing op districtniveau worden afgedwongen. Hierbij gaat het niet om een 

grote bedrage. Het instrument is ter ondersteuning van handhaving van de kwaliteit binnen 

een gebied. Een dergelijke vorm van heffingsdistricten zou door de luchthaven kunnen worden 

ingezet ten aanzien van andere private partijen (vastgoedeigenaren). 

Het toepassen van value capturing kan voor zowel de publieke als de private partijen 

interessant zijn. In Nederland is het echter alleen voor publieke partijen mogelijk om 

dwingendrechtelijk kosten te verhalen. Indien private partijen via deze weg kosten willen 

verhalen, kan dit alleen door tussenkomst van publieke partijen. Private partijen zullen dus 

met elkaar en met de publieke partijen moeten blijven onderhandelen. De nieuwe wetgeving 

brengt hierin geen verandering in teweeg. De nieuwe wet zal moeten gaan fungeren als een 

uiterst redmiddel. 
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Inleiding 

De aanleiding tot deze scriptie was de vraag of afroming van toekomstige waarde

vermeerdering van privaat vastgoed - grond en gebouwen - als gevolg van publieke 

investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur een financieringsbijdrage kan leveren 

aan deze investeringen - Value capturing. 

Nederland staat momenteel voor grote investeringen in infrastructurele werken en 

verbetering en uitbreiding van het openbaarvervoernetwerk. Als gevolg van deze 

omvangrijke projecten kunnen derden worden geconfronteerd met waarde

verminderingen/of waardevermeerdering van hun vastgoed. 

Indien sprake is van waarde-reductie, door wijziging van een bestemmingsplan, is 

sprake van planschade. 

Waarde-creatie is het tegenovergestelde van waarde-reductie. Door het ontwikkelen 

van een systematiek om deze toekomstige waarde-creatie af te romen - value 

capturing - ontstaat de mogelijkheid om deze waardestijging mede in te zetten ter 

financiering van de voorzieningen die de waardestijging veroorzaken. 

Allereerst zal het begrip planschade worden behandeld. Vervolgens wordt het begrip 

value capturing nader toegelicht. 

Figuur 0-1 geeft de waardevermindering in relatie tot planschade weer en eveneens 

de samenhang weer tussen waardevermeerdering en value capturing. 

Tijdshorizon 
ontwikkeling 

~ 
I 

Figuur 0-1. Waardevermeerdering en waardevermindering in relatie tot de begrippen value capturing en 
planschade 
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0.1. Planschade1 

Planschade ontstaat wanneer belanghebbenden als gevolg van wijzigingen van een 
bestemmingsplan schade ondervinden. Op basis van optredende planschade kunnen 
gedupeerden bij een desbetreffende Gemeente een vergoeding eisen. 

Hierbij valt te denken aan de gevolgen van de aanleg van infrastructurele werken of 
andere voorzieningen op of over grondgebied van een betrokken grond- en/of 
vastgoedeigenaar. 

Figuur 0-2 geeft de relatie weer tussen de waardeontwikkeling van onroerende zaken 
en planschade. 

Waarde 
Vastgoed 

Waardestijging vastgoed 

Tijdshorizon 
ontwikkeling 

Figuur 0-2. Waardeontwikkeling onroerende zaken in relatie tot planschade 

Het tegenovergestelde van planschade is ook denkbaar, immers de aanleg van 
publieke voorzieningen kan ook leiden tot waarde-creatie. In dat geval stijgt de 
waarde van de onroerende zaken (grond en/of vastgoed) door het toevoegen van 
publieke voorzieningen. Deze toekomstige waardevermeerdering kan doormiddel van 
voornoemde systematiek van value capturing mede worden aangewend ter 
bekostiging van publieke voorzieningen. 

Tijdens dit onderzoek zal alleen worden gekeken naar de verschillende 
mogelijkheden van value capturing. 

0.2. Value capturing 

Value capturing is niet voor iedereen een bekend begrip, daarom zal allereerst het 
principe hiervan worden toegelicht. 

1 "Planschade: ontstaat doordat een belanghebbende ten gevolge van de bepalingen van een 

bestemmingsplan schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of geheel niet of geheel zijnen laste 

behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of 

anderszins is verzekerd; de gemeenteraad kan deze belanghebbende op zijn verzoek een naar billijkheid 

te bepalen schadevergoeding toekennen" [Caspel van, Gokkel, Klijn, 2008]. 
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Value capturing bestaat uit verschillende methoden, die het mogelijk maken 
waardevermeerdering van onroerende zaken, - grond en vastgoed- ontstaan door 
publiek en/of privaat handelen, direct dan wel indirect (in zijn geheel of gedeeltelijk) 
af te romen van andere (private) partners om vervolgens te gebruiken voor die 
activiteiten, die deze waardestijging veroorzaken. 

Figuur 0-3 geeft de relatie weer tussen de waardeontwikkeling (waarde
vermeerdering) van onroerende zaken en value capturing. 

Waarde 
Vastgoed 

Tijdshorizon 
ontwikkeling 

Waardedaling vastgoed 

Figuur 0-3. Waardeontwikkeling onroerende zaken in relatie tot value capturing 

In Nederland wordt op het moment veel geïnvesteerd in het openbaarvervoer
netwerk. De nieuwe sleutelprojecten hebben als doel het versterken van het 
openbaarvervoernetwerk, verbetering van de steden en de woonkwaliteit, het 
aantrekkelijk maken en houden van gebieden voor internationale bedrijven en 
daarbij het verbeteren van het openbaar vervoer [VROM, 2009]. 

Enkele sleutelprojecten zijn: 
• Centraal station en eoehoorn in Arnhem 
• Centraal station in Rotterdam 
• Nieuw centraal in Den Haag 
• Stationskwartier in Breda 
• Stationsgebied in Utrecht 
• Zuid-as in Amsterdam (Noord-Zuidlijn) 

Het centrale station van Rotterdam zal worden getransformeerd naar een openbaar
vervoerterminaL Rotterdam krijgt een nieuw stationsgebied waarbij bus, metro, tram 
en trein bijeen komen. Door de aanleg van transportvoorzieningen, zoals 
infrastructuur (autosnelwegen) en openbaar vervoer (metro, spoorweg), neemt de 
bereikbaarheid van Rotterdam toe. Een dergelijke ontwikkeling zal een waarde-effect 
hebben op de onroerende zaken van de omliggendegrond-en/of vastgoedeigenaren. 
Rotterdam wordt door het nieuwe station beter bereikbaar met als gevolg meer 
passanten, een toename van het aantal passagiers en een groter stationsgebied. 
Voor de NS heeft het transformeren en vergroten van het openbaarvervoernetwerk 
positieve gevolgen. Door de toename van de bereikbaarheid, kunnen hogere huren 
worden gegenereerd. Voor een goed toegankelijke locatie op een prominente plek zal 
men bereidt zijn een hogere huur te betalen [Choi, Olthof, 2008; Tay e.a. 1999]. De 
stelling locatie3 maakt dat vastgoed aantrekkelijk is en blijft. Rotterdam wordt door 
de aanleg van het openbaarvervoernetwerk aantrekkelijker voor zowel gebruikers, 
huurders als eigenaren (beleggers). 
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0.3. Waardeontwikkeling 

0.3.1. Waardeontwikkeling in relatie tot value capturing 

Het belangrijkste doel van value capturing is het naar voren halen van toekomstige 
waardestijging, om deze in te zetten ter bekostiging van die voorzieningen die leiden 
tot een waardevermeerdering. Noodzakelijk is hierbij het bepalen van de waarde
ontwikkeling van de onroerende zaken. Wanneer vindt er waardevermeerdering 
plaats en hoe kan deze waardevermeerdering inzichtelijk worden gemaakt? 

0.3.2. Schema waarde-ontwikkeling 

Een duidelijk meetbare vorm van profijt is waardevermeerdering. Profijt is een van 
de drie toetsingscriteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit) voor het 
toepassen van value capturing. 

Figuur 0-4 geeft een impressie van de waardeontwikkeling van vastgoed. 

VVinst op lange termijn 

Value Capturing 

Afromen van toekomstige 
waardevermeerdering 

.-----------r-r~--

0 

----- ___ .. -Voorinvesteringen 

Figuur 0-4. Value capturing 

+ 

Tijdshorizon 
Ontwikkeling 

Bij het leveren van bijvoorbeeld een bijdrage kan deze toekomstige waarde
ontwikkeling voortijdig worden afgeroomd. De inkomsten, die worden gegenereerd, 
zullen vervolgens worden geïnvesteerd in de voorzieningen die de waardestijging 
veroorzaken, waardoor er een hogere waardestijging kan worden gerealiseerd. 

Zoals de heer Huisman [2006] opmerkt: 

Het toepassen van value capturing wordt bemoeilijkt doordat het moment van de 

investering ten behoeve van de fysieke ingrepen en het moment van effectueren van 

de gerealiseerde waardeontwikkeling ver uiteen liggen. Het is een uitdaging om de 

value capturing-instrumenten effectief te gebruiken, zodat de profiterende partijen 

een (financiële) bijdrage leveren aan de fysieke ingrepen binnen een (plan)gebied. 

[Huisman, 2006, pag.l9] 
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0.3.3. Waardevermeerdering 

De waardevermeerdering van onroerende zaken ontstaat onder andere door 
investeringen in publieke voorzieningen. Het onderzoek van Ecorys in samenwerking 
met SEO/RIGO heeft aangetoond dat effecten op het gebied van sociale veiligheid en 
welzijn binnen een plangebied terug te zien zijn in de vastgoedprijzen binnen dat 
plan(gebied) en daarnaast ook kunnen zorgen voor een snellere prijsstijging ten 
opzichte van de rest van de stad [Choi, Olthof, 2008; ReUrbA 2 , 2007]. 

Waardevermeerdering kent echter verschillende verschijningsvormen. Onderstaand 
staan vier verschijningsvormen, waaruit meerwaarde ontstaat vanuit een PPS 
(publiek private samenwerking) [Hilgers, 2008; Bult-Spiering, 2003]. 

De vier verschijningsvormen van waardevermeerdering zijn: 

1. Externe meerwaarde ontstaat door het afstemmen van verschillende projecten en 
initiatieven, waardoor synergie ontstaat. 

2. Financiële meerwaarde ontstaat middels van het verdelen van de risico's en 
vereveningsmogelijkheden. Dit kan leiden tot een betere prijs-kwaliteit verhouding. 

3. Procesmatige meerwaarde ontstaat indien in een vroeg stadium complementaire 
kennis en ervaring samen wordt gebracht en daarbij het afstemmen van ieders doelen 
en belangen. De samenwerking zal plaatsvinden op het gebied van wederzijdse 
kwaliteit en knowhow, waardoor er synergie ontstaat. 

4. Inhoudelijke meerwaarde komt tot stand door een integrale benadering van de 
problematiek en de realisatie van verschillende elkaar versterkende functies [Hilgers, 
2008]. 

In dit schrijven zal alleen worden gekeken naar de financiële meerwaarde. 

0.3.4. Waardebepaling 

Het bepalen van de waarde van onroerende zaken is van groot belang, indien men 
de ontstane meerwaarde van deze onroerende zaken wenst af te romen. 
Er bestaan verschillende methoden en momenten waarop de waarde van onroerende 
zaken kan worden vastgesteld. 
Enkele voorbeelden van waarderingsmetheden zijn onder andere: de direct 
vergelijkende methode, de meervoudige regressiemethode, de BAR/1\IAR/X-keer-de
huurmethode, de discounted-cashflowmethode (DCF) of de contante waardemethode 
(CW), de kostenmethode of de combinatiemethoden zoals de residuele- of 
restwaarde methode. De residuele- of restwaardemethode wordt voornamelijk 
gebruikt door projectontwikkelaars en gemeenten om de grondwaarde te kunnen 
bepalen [Gooi van, Brounen, Jager en Weisz, 2007]. 

Het achteraf bepalen van de waarde heet 'ex post', hierbij wordt de waarde bepaald 
aan de hand van het gebruik in het verleden. Het vooraf bepalen van de waarde is 
'ex ante' en richt zich op het toekomstige gebruik van de opstal. Een voorbeeld van 
'ex ante' is de marktwaarde van grond en vastgoed. Deze marktwaarde wordt 
bepaald aan de hand van de exploitatieperiode. 

5 



0.3.5. Relatie investeringen in transportinfrastructuur en waarde
ontwikkeling grond 

~ Demand fortransport 

+ 
! Regional development 

~ / Demand i building / 
" • locations and residential 

lncrease in are as 
accessibility t 

Real estate market • 
Figuur 0-5 . Invloed van investeringen in transportinfrastructuur [Milotti, Paturn i, 2008 ; Llewelyn-Davies e 
UCL, 2003] 

In figuur 0-5 is de relatie weergegeven tussen de investeringen in infrastructuur en 
de waardestijging van grond. Indien er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, neemt 
de bereikbaarheid van een gebied of locatie toe. Dit draagt uiteindelijk bij aan de 
waardering van de grond. 

In figuur 0-6 is het overzicht weergegeven van een onderzoek verricht door Ecorys 
2008. In dit onderzoek is, bij herontwikkeling, een relatie aangetoond tussen 
waardeontwikkeling van vastgoed, infrastructuur, openbaar vervoer en groen of 
water. 
Hierbij zien we dat bedrijven in een herontwikkelingsopgave door de aanleg van 
infrastructuur een positieve waardeontwikkeling kunnen doormaken, die ligt tussen 
de 0% tot 15%. De aansluiting op een openbaarvervoernetwerk kan een waarde
vermeerdering realiseren van 10% tot 20%. Groen en water blijken vrijwel geen 
invloed te hebben op de waardeontwikkeling van bedrijven. 
De aanleg van groen en water heeft echter wel een positief effect op de waarde
ontwikkeling van woningen. 

Infrastructuur Openbaar vervoer Groen/water 

Bedrijven 0-15% 10-20% Nihil 

Woningen Niet aantoonbaar 0-15% 5-15% 

Figuur 0-6 . Waardeontwikkeling ten aanzien van infrastructurele en publieke voorzieningen [Ecorys 
Vastgoed, 2008] 
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"Goede bereikbaarheid zorgt voor meerprijs van de grond, goede verkoopbaarheid 
van de ontwikkelde locatie, goede verhuurmogelijkheden en goede omzet doordat 
klanten, leveranciers en werknemers er kunnen komen" [Raad van Verkeer en 
Waterstaat, Ieder zijn deel, 2004]. 

De gemeente Rotterdam heeft getracht om de profiterende partijen financieel bij te 
laten dragen aan de aanleg van de publieke voorzieningen. Het is de gemeente niet 
gelukt om tot overeenstemming te komen met de private partijen (waaronder de 
NS). Van de 3 betrokken private partners zijn 2 uit de samenwerking gestapt, 
waardoor er geen mogelijkheid ontstond voor het toepassen van de value capturing
instrumenten. In deze situatie worden de publieke voorzieningen door de overheid 
gefinancierd welke ten goede komen aan de omliggende grond- en/of vastgoed 
eigenaren. Deze grond- en of vastgoedeigenaren dragen dus niet financieel bij aan 
de aangelegde voorzieningen, maar ervaren wel de waardestijging. 

Het is in veel gevallen niet mogelijk gebleken deze profiterende partijen, ook wel 
'free-riders' genaamd, een bijdrage te laten betalen. De nieuwe Wro maakt het wel 
mogelijk voor gemeenten om kosten te verhalen bij profiterende partijen aan de 
hand van de kostensoortenlijst. Dit zal nader worden toegelicht in Hoofdstuk 4: Wat 
betekent de invoering van de nieuwe Wet Wro per 1 juli 2008 voor het toepassen 
van value capturing? 

Het financieren van publieke voorzieningen is een dure aangelegenheid. Een 
instrument, waarmee men een financiële bijdrage van profiterende partijen af kan 
dwingen, is zeer gewenst voor de partijen die deze voorzieningen financieren. Dit 
financieringsprincipe, waarbij toekomstige waarde-creatie kan worden ingezet ter 
financiering van korte termijn investeringen, maakt dat value capturing 
ondersteunende investeringsmogelijkheden kan bieden bij de aanleg van publieke 
voorzieningen. 

Wnsl op lange lennijn 

+ 

Voorinvesteringen 

Figuur 0-7. Waardeontwikkelingcyclus zonder value capturing 

Value Capb.ning 
Afromen van toekomstige 

waardevermeerdering 
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Wnst op lange termiJn 

+ 

Tijdshorizon 
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Figuur 0-8. Waardeontwikkelingcyclus bij toepassing van value capturing 

Figuur 0-7 laat de waardeontwikkelingcyclus zien waarbij geen gebruik wordt 
gemaakt van value capturing. Figuur 0-8 geeft een visuele impressie van value 
capturing, namelijk het naar voren brengen van toekomstige waardevermeerdering. 
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De toekomstige waardestijging wordt naar voren gehaald om een deel van de 
investeringskosten te dekken of een financieel gat in de begroting te dichten. Door 
de toekomstige waardestijging voortijdig in te zetten, kan de lange termijn winst 
worden vergroot; de zogenaamde value creation. 

0.4. Onderzoekskader 

0.4.1. Wat is er al onderzocht? 

Meerdere partijen hebben onderzoek verricht naar value capturing. 

Dit heeft geresulteerd in een instrumentarium (de verschillende wijzen van value 
capturing, zie figuur 1-5 (pag. 24) voor zowel binnen- als buitenland. Op dit moment 
is het voor de publieke en private partijen bij project- en/of gebiedsantwikkeling nog 
niet inzichtelijk wat value capturing voor hen kan betekenen en in welke mate zij 
door toepassing van het waardeafromingsinstrumentarium voordeel kunnen behalen. 
Hieronder volgen enkele samenvattingen van recentelijk verrichte onderzoeken naar 
value capturing. 

Offermans, R. [2004] 
"Value capturing, potentieel financieringsinstrument in Nederland?" 
Het onderzoek is verricht naar aanleiding van het project 'Locatie bereikbaarheid' van de Raad 
van Verkeer en Waterstaat, met als doel het vergroten van inzicht ten aanzien van 
bereikbaarheidskasten en wie deze kosten dragen. Het onderzoek heeft geresulteerd in 
verschillende methoden van value capturing, waarin de kosten op een heldere en eerlijke 
manier verdeeld kunnen worden. De verschillende methoden van value capturing zijn 
inzichtelijk gemaakt en daarbij hun potentieel in Nederland. De volgende wijzen van value 
capturing hebben de meeste potentie: winstdeling, ontwikkelaarbijdrage, incrementele 
belasting en totaalontwikkelaar. 

Huisman, J. [2006] (Voor invoering nieuwe Wro) 
"Value capturing, toepassingen bij gebiedsantwikkeling in Nederland". 
De heer Huisman heeft een onderzoek gedaan naar value capturing als financieringsbron bij 
gebiedsantwikkeling in Nederland. De publiek- en privaatrechtelijke grondslagen worden 
behandeld en waarderingsgrondslagen op terrein van vastgoed en grondexploitatie worden 
uiteengezet. Value capturing stelt de overheid in staat om bij ruimtelijke opgaven 
marktpartijen te betrekken in de bekostiging van de ontwikkeling van de openbare ruimte. 
Value capturing wordt voornamelijk toegepast op privaatrechtelijke basis. De 
publiekrechtelijke instrumenten (exploitatievergunning, de baatbelasting en onroerend 
zaakbelasting) zijn beperkt. 
De invoering van de Grondexploitatiewet en de pilots met de Business Impravement Districts 
illustreren een duidelijke beweging die is ingezet voor een grotere publiekrechtelijke basis voor 
het toepassen van value capturing. 

Hilgers, T. [2007] 
"Waardecreatie door investeringen in infrastructuur; De meerwaarde van een metrostation in 
stedelijk gebied". 
In dit onderzoek is aangetoond dat investeringen in een gebied, zoals stedelijke 
vernieuwingsprojecten en de aanleg van infrastructuur, de kwaliteit hiervan verhogen en naar 
verwachting een waardevermeerderend effect hebben op het omliggende vastgoed en de 
grond. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de financiering van infrastructuur en daarbij 
specifiek van een metrostation. Hoe hoog de waardestijging zal zijn bij de aanleg van een 
metrostation is niet aangetoond, dit zal per project verschillen en is afhankelijk van de 
omstandigheden en andere waardekenmerken (fysieke woningkenmerken, fysieke 
omgevingskenmerken, functionele omgevingskenmerken en sociale omgevingskenmerken). Bij 
dit onderzoek wordt duidelijk dat, indien de meerwaarde groter wordt, de mogelijkheid voor 

8 



het toepassen van value capturing toeneemt. Value capturing kan worden gebruikt om de 
kwaliteit van projecten op een hoger niveau te brengen en de financiële haalbaarheid te 
verbeteren. 
De vrijwillige en minnelijke vorm van value capturing heeft in Nederland de beste kansen. 

Choi, P. & Olthof [2008] 
"'Value capturing' bij metro-ontwikkelingen, onderzoek naar projectgerelateerde voorwaarden 
bij stationsontwikkeling van metrobedrijf MTRC in Hong Kong". 
Nederland kent problemen ten aanzien van het financieren van gebiedsantwikkeling en 
infrastructuur. De private investeerders zijn terughoudend om te investeren in publieke 
voorzieningen. In Hong Kongis men niet bekend met dit probleem; daar wordt door de private 
partijen geïnvesteerd in zowel gebiedsantwikkeling als infrastructuur. Bij de ontwikkeling van 
metrolijnen zijn private partijen betrokken, die participeren in de ontwikkeling van vastgoed 
rond (metro)stations. De gerealiseerde winst wordt gedeeld met het metrobedrijf Mass Transit 
Railway Corporation (MTRC). De projectgerelateerde voorwaarden, die voor MTRC van belang 
zijn bij stationsontwikkeling, zijn: toepassing 'partnering', centrale rol bij projecten, kwaliteit 
door integratie van rail en vastgoed en positief rendement over lange termijn. 
Het rapport geeft inzicht in de vormen van value capturing, dat bij de ontwikkeling van 
geïntegreerde rail- en vastgoedprojecten in Hong Kong worden toegepast. 

ECORYS. Doe van der, E. Harkes, N. Holt, D. [2008] 
"Value-Oriented Planning". 
Gebiedsontwikkelingsopgaven, zoals herstructurering en upgrading van gebieden, is een 
kostbare aangelegenheid. Bij dergelijke investeringen is het belangrijk om te focussen op de 
ruimtelijke, sociale en economische waarde van het gebied. 
"'Value oriented planning' is the key to success". 
Belangrijk bij ruimtelijke ontwikkeling is de financiering. Toekomstige winsten, die ontstaan op 
de langere termijn, kunnen worden ingezet bij korte termijn investeringen (value capturing). 
Deze wijze van financieren kan bijdragen aan een betere kwaliteit, hetgeen uiteindelijk 
bijdraagt aan de meerwaardeontwikkeling. De vrijwillige vorm van value capturing heeft de 
voorkeur. De dwingendrechtelijke mogelijkheden van value capturing ten aanzien van de 
gemeenschap worden zelden toegepast (sociale en politieke barrières in Nederland). In 
Nederland is er sprake van een samenwerkingscultuur tussen de publieke en private sector. 
Indien gebruik wordt gemaakt van value capturing, zal er sprake zijn van vrijwillige bijdrage 
en het verdelen van de kosten voor publieke voorzieningen onder de publieke en private 
partijen. 

De hierboven beschreven onderzoeksresultaten hebben bijgedragen aan de 
formulering van de volgende probleem- en doelstellingen 

0.4.2. Probleem en doelstelling 

Welke methoden van value capturing kunnen door de verschillende partijen (publiek 
en privaat) worden ingezet om toekomstig ontstane waardevermeerdering naar 
voren te halen (of af te romen)? 
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Probleemsteil i ng 
Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende wijzen van value capturing voor de 
betrokken partijen zal er een antwoord worden geformuleerd op de volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Value Capturing: Welke wijzen van value capturing kunnen door publieke enjof 

private partijen worden ingezet in Nederland? 

2. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van value capturing voor private 

partijen ten aanzien van andere (publieke of) private partijen? 

Deelvragen 
De onderstaande deelvragen zullen het mogelijk maken om een onderbouwd en 
gestructureerd antwoord te formuleren op de bovenstaande probleemstelling. 

Inventarisatie value capturing instrumentarium: 

1. Welke methoden van value capturing kunnen door publieke en private 

partijen worden ingezet ten aanzien van profiterende partijen? 

(Hoofdstuk 1) 

2. Welke methoden van value capturing zijn er internationaal toepasbaar? 

Welke instrumenten van value capturing worden toegepast in Hong Kong en 

Singapore? (Hoofdstuk 2) 

3. Welke methoden van value capturing kunnen worden toegepast in Nederland 

en welke partijen krijgen met deze verschillende wijzen van value capturing 

te maken? 

Wat is het verschil tussen de Nederlandse methoden van value capturing en 

de wijzen waarop Hong Kong en Singapore value capturing toepassen? 

Welke internationale wijzen van value capturing zijn interessant voor 

Nederland? (Hoofdstuk 3) 

4. Van de oude WRO naar de nieuwe Wro; 

Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van het toepassen van 

publiekrechtelijk (dwingendrechtelijk) kostenverhaal? (Hoofdstuk 4) 

5. Schiphol en value capturing; 

welke methoden van value capturing kunnen worden ingezet door en ten 

opzichte van Schiphol? (Hoofdstuk 5) 

A. Welke instrumenten kunnen de 3 overheden inzetten ten aanzien van Schiphol, wanneer zij de 
luchthaven willen laten meebetalen aan een nieuwe publieke voorziening als bijvoorbeeld 
infrastructuur? Zo ja, hoe werken deze procedures en welke zijn daarvan dw ingendrechtelijk? 

8 . Op welke wijze kan Schiphol inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in verband met de nieuwe 

Wro en het dwingendrechtelijk kostenverhaal? 

C. Hoe worden de kosten, die de gemeente wenst te verhalen, berekend? 

0 . Volgens welke methode wordt de bijdrage doorberekend aan de profiterende part i j en hoe 

verhoudt zich dat ten opzichte van het profijt dat de profiterende partijen ervaren? (Verhouding 

bijdrage kosten I profijt) 
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Doelstelling 
Het onderzoeksonderwerp heeft als doel enerzijds het verder onderzoeken en 
eventueel aanvullen van het value capturing-instrumentarium voor Nederland (zie 
figuur 3.2 pag. 53) anderzijds het in kaart brengen van een specifiek 
instrumentarium welke kan worden toegepast door Schiphol (zie figuur 5.6 pag. 
103). 

Internationaal zal worden gekeken naar diverse methoden van value capturing, hun 
onderlinge verschillen en eventuele toepassingsmogelijkheden in Nederland. 

De toepasbaarheid van value capturing zal op nationaal niveau worden bekeken, 
waarbij tevens de nieuwe Wro, specifiek het onderdeel grondexploitatie, ter sprake 
zal komen. De value capturing-methoden, die specifiek toepasbaar zijn voor 
Schiphol, worden in kaart gebracht in een schematisch overzicht. 

De beoogde doelstelling is behaald, daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek 
in hoofdstuk 6 geëvalueerd en is er een advies uitgebracht ten aanzien van het 
toepassen van value capturing in Nederland en daarbij de toepassings
mogelijkheden voor Schiphol (hoofdstuk 5: Schiphol). 

0.4.3. Onderzoeksmethoden 

Het onderzoek zal worden verricht aan de hand van theoretische onderbouwing 
(literatuuronderzoek), case studies en interviews met betrokken partijen (zowel 
publiek als privaat). 

Casestudie Schiphol 
Schiphol ontwikkelt en financiert zijn luchthaven en vastgoedgerelateerde projecten 
uit de eigen vrije cashflow en uit leningsfaciliteiten. Naast het vastgoed bekostigt 
Schiphol alle voorzieningen op het eigen grondgebied. De stijgende project- en 
ontwikkelingskosten zijn voor Schiphol een grote kostenpost. De systematiek van 
value capturing kan mogelijkheden bieden, indien zij voorzieningen voor algemeen 
nut financiert, waar andere partijen profijt van ondervinden. 
Gezien de laatste wetswijzigingen (nieuwe Wro) is het mogelijk geworden om via het 
publiekrechtelijk spoor dwingendrechtelijk kosten te verhalen bij profiterende 
partijen. Wat zal dit betekenen voor een private partij als Schiphol? 
Een value capturing-instrumentarium kan een bijdrage leveren voor zijn 
onderhandelingspositie bij planontwikkelingen met zowel publieke als private 
partijen. Anderzijds wordt Schiphol frequent geconfronteerd met overheden, die 
infrastructuur aanleggen waarvan Schiphol profijt ondervindt (luchthavenoptiek als 
vastgoedbeleggingsperspectief). Het is dan ook voor Schiphol van groot belang te 
weten (en daarop te anticiperen) hoe deze overheden dwingendrechtelijk kosten bij 
de luchthaven kunnen verhalen. 

0.4.4 . Value capturing: Blik over de grens 

Het begrip value capturing wordt steeds vaker gebruikt, zeker wanneer er wordt 
gesproken over gebiedsantwikkeling (aanleg van transport- en/of openbaarvervoer 
voorzieningen). Internationaal gezien worden verschillende value capturing
methoden toegepast in bijv. Canada, China, Denemarken, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Hong Kong, Ierland, Schotland, Singapore, de Verenigde Staten . Naar 
aanleiding van internationaal al gerealiseerde methoden kan wellicht een aanvulling 
volgen op het bestaande instrumentarium in Nederland. 
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Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar Azië, waaronder specifiek naar 
Singapore en Hong Kong en hun wijzen van value capturing. 

0.4.5. Relevantie 

De relevantie van het onderzoek is zowel het verder ontwikkelen van het value 
capturing-instrumentarium voor Nederland alsook een instrumentarium toegespitst 
op Schiphol. 

De onlangs gewijzigde Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro 1 juli 2008 jl.) zal 
worden opgenomen wat betreft het publiek- en privaatrechtelijke kostenverhaaL 
Hierin is namelijk de positie van de gemeente ten opzichte van de private partijen 
veranderd. Deze verandering kan leiden tot de mogelijkheid om een financiële 
bijdrage af te dwingen van profiterende partijen zoals ontwikkelaars en/of grond- en 
vastgoedeigenaren . De wijzigingen hebben gevolgen voor het publiekrechtelijk 
kostenverhaal tussen de publieke en private partijen. 

De toekomst zal moeten uitwijzen of publieke partijen naar aanleiding van deze 
wetswijziging kiezen voor de dwingendrechtelijke financieringsbijdragen of een 
minnelijke kostenverdeling. 
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Hoofdstuk 1. Typologie: Value capturing 

Ter ondersteuning van de hoofdvragen (pag. 10) is de volgende deelvraag 
geformuleerd: 

Welke methoden van value capturing kunnen door publieke en private partijen 

worden ingezet ten aanzien van profiterende partijen? 

1.1. Inleiding 

Het begrip value capturing is voor velen een nog niet 'transparant' begrip. 
Door de jaren heen is het begrip value capture of value capturing veranderd doordat 
het inspeelde op ontwikkelingen die zich voordeden op de vastgoedmarkt (zie figuur 
1-1 definities van value capturing). 

De oplopende financieringskosten hebben ertoe bijgedragen dat value capturing niet 
alleen wordt ingezet als een methode van waardeafroming, maar ook als 
investeringsvorm. De opbrengsten kunnen worden ingezet ter bekostiging van 
publieke voorzieningen die de waardestijging tot gevolg heeft. 

0 
0 
0 
N 

~ 
0 
N 

co 
0 
0 
N 

[Tsukada, Kuranaml, 1994] "By which the agency tesponsible for the development of the urban transport infraseructure captures part 
of the financlal benefit gained by landdevelopers or the communi(y at large" [Enoch, Potter, Stephen, 2005] . 

[Furtado, 2000] : " The basic principle ofvalue capturing is to return to the communi(y the land value increments resulting from 
communl(y act/on" [Chi·Man Hul, Klm·Hin Ho, Sze·Mun Ho, 2004]. 

[Smolka, 2000] : " The process by whlch a portion of allland value increments attributed to the 'communi(y effort' are recouped by 
the pub/ie sector eitfler through their conversion into pub/ie revenues through taxes, rees, =tiQn:i and other fiscal means or more 
directiy in on·site land improvements for the benefits of the communi(y" [Wolff de, 2007]. 

[ Offermans et al, 2004] : " Value capturing is een verzamelnaam van instrumenten die het mogelijk maken waardevermeerdering van 
grond en onroerende zaken, ontstaan door publiek handelen, direct/indirect af te romen en aan te wenden voor die activiteiten die 
deze waardestijging veroorzaken" ( Offermans, 2004]. 

[Holt, lOOS] "'Lange termijn waardecreatie benutten voor noodzakelijke korte termijn investeringen" [Ecorys, l OOS] . 

(Choi, Otthof, 2008] : 'Value capturing' is een financieringsvorm waarbij de waarde die is gecreëerd, als gevolg van een publieke 
voorziening, wordt afgeroomd en wordt gebruikt voor de financiering van die publieke voorziening. 

[Greeven, 2009]: Vatuc Q!PillrtatJ bestaat uit verschillende methoden [Instrumenten] die het mogeliJk maken waardever~dering 
van onroerende zaken (grond en vastgoed), ontslaan door publiek en/ of privaat handelen, direct dan wel Indirect, in zijn geheel ol 
gedeeltelijk, af te romen bij andere (private) partijen en te gebruiken voor die actiViteiten die deze waardest1J91119 veroorzaken. 

Figuur 1-1. Definities van value capturing 

1.2. Wanneer kan value capturing worden toegepast? 

13 



De Nederlandse overheid staat op het gebied van ruimtelijke ordening voor grote 
investeringen. Hieronder vallen infrastructurele werken en herstructurerings
opgaven. De bekostiging van deze voorzieningen zal voor de overheid alleen moeilijk 
haalbaar zijn. 

Value capturing kan bij dergelijke investeringen uitkomst bieden. Door het creëren 
van een win-win situatie voor zowel publieke- als private partijen, zal de 
bereidwilligheid tot het leveren van een bijdrage toenemen. De samenwerking tussen 
publieke en private partijen wordt een PPS-constructie genoemd (publiek private 
samenwerking). 

In figuur 1-2 is een voorbeeld situatie gevisualiseerd, waarbij de openbare ruimte 
wordt bekostigd door de publieke partijen en de private partijen tezamen. Beide 
plukken hier de vruchten van. De profiterende partijen kunnen instemmen met het 
leveren van een bijdrage aan de openbare ruimte die voor hen leidt tot toekomstige 
waardevermeerdering. 

Figuur 1-2 . Value capturing vanuit de overhead [Huisman, 2006] 

Men moet waken voor overmoedigheid bij het toepassen van value capturing als 
financieringsvorm. Het is namelijk geen onuitputtelijke financieringsbron, wel kan 
doormiddel van value capturing een financieel gat in de begroting worden gedicht. 

Het belangrijkste doel van value capturing moet zijn het afromen van toekomstige 
meerwaarde binnen een (plan)gebied en deze te investeren in de voorzieningen die 
leiden tot deze waarde-creatie. 
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Value capturing kan in verschillende fases worden toegepast namelijk 'Ex post' en 'Ex 
ante'. Dit komt neer op het vooraf of achteraf verdelen van de kosten en/of baten. 

1.2.1. Cost Capture: 'Ex ante' 

Indien er sprake is van cost capture, 
worden de ontwikkelingskosten 
vooraf geschat om deze vervolgens 
naar rato te verdelen over de 
begunstigde grond, vastgoed
eigenaren en/of ontwikkelaars. 

Het principe kostentoedelinq 2 valt 
onder cost capture en wordt in Japan 
toegepast ter financiering van 
infrastructurele werken of publieke 
voorzieningen. 
Een vorm van Cost Capture is Build 
Operate and Transfer (B.O.T.); in de 
figuur hiernaast ziet u enkele 
voorbeelden van de bekostiging van 
een zweeftrein of de lightrail in 
Nederland (zie figuur 1-3). 

Figuur 1-3. Voorbeeld cast capturing 

1.2.2. Value capture: 'Ex post' 

Ca st c~p t u ri ng : Mog l i j k lo t< kom5tlg e 
n n t wi -kkellngef'l ; 2 wMitl'H r al n tt n L i ghtrail i n 

Ned e r l a nd ? 

1. De z.w ea ftr e în valt onder het beg, ip 

~8nds t a d rapld "" Is ge lancnerd doo 1 Consort lunl 
T ransrapld Nederland (Siem <>IH NP.derland A BN 

A M R O , K onink lij k D AM r,rae 0 , Ba i iR~I N d~m " 

F ht ttr ) 

lier l 'S een z. w ~ve n de: f-rtHn ave r ~en mag n eethaan 
m r., t ~uo 'i n e- lhr. •d vnn JS(l krn{uur . tfe pra}ec~ za l 

naar ~e h tt ing 2. 11 1n llj ard euro bedraqen om ~e n 

t raJecll~ rea l lst!ten tusse n Sc tl l l)ho l - Am-str.n'l llm 

(Z.uld3§) - Almi!rt.: . 0~ -:ow~vcn d e trein t:ttcdt 

ultb r f!:fiJingsmog Ujkhecf n HH n mc trn,.chll 

o;•tste ·m tn ,. t uiiiOpcr~ tOl An e r sfoo rt t! ll lt!l y ~ t dd 

t-t ..r ptl n ctp a de inv•stertng 1s da t de 
on r w ,kile laren e x p lulflH ie conte'isté'S knjoe n voor SU 
JPêH, WBltrdaor de t orenhogl! lnves t ering"Skosten 

kunnen worden teruqverdlen d. 

2 . l l htrall 
S tnH.. tan pl1!11 voo r een P..J UIIrok Pr i v lt: S ffitf!f, wl':'r~lng 

In Llghlr 11 rl m f n l en beter op nh lH vervoer r 

~am~n . l11o l t'IIJ ;: uitend;) f lnilnC iertngskos t en w Prden 
verde~ld over Q~ belrnk k &n p ubHe~e e" pftv at e 

por t i j en 

B cve"gi'nOern t.te JCIOrbee ld erl .d]11 on, v~rt h lll.en U e 

r ,.. d eonu 11 "''Q rt let gè: r e.! l l!.~e.td , WiiHfO t,dt!r df~prak.en 

ttVc: r rJ ~ 'l t:::rd~ l ln~ '/.tn verantw o ouJelljkheden en 

p olttia~e tnvloeden . 

Bij 'ex post' is er sprake van winsten die achteraf bij gebruiker, grondeigenaar, 
vastgoedeigenaar als ontwikkelaar voor een deel worden afgeroomd. 

1.2.3. Cost capture ('Ex Ante') 0 value capture ('Ex post') 

Cost capture houdt in dat de vooraf geschatte ontwikkelingskosten worden verdeeld 
onder de betrokken partijen. Tijdens de verdeling van de kosten is niet zeker of de 
investeringskosten kunnen worden terugverdiend [Enoch, Potter, Stephen, 2005] . 
Dit in tegenstelling tot value capturing waarbij de winsten achteraf bij de 
verschillende profiterende partijen worden verhaald. 

2 Kostentoedeling -'ex Ante' - Administratice quidance: Kostentoedeling is een instrument waarbij de 

kosten van bijvoorbeeld railinfrastructuur wordt gedragen door meerdere actoren. Zo kan het zijn dat 

private ontwikkelaren de helft van de aanlegkosten voor hun rekening nemen, waarna zij de grond 

overdragen tegen de oorspronkelijke waarde of de stijging van de grondprijs betalen in het geval de grond 

van derde gekocht moet worden . Deze dwingende vorm van value capturing wordt al sinds 1972 

toegepast in Japan 
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De value capturing-instrumenten kunnen alleen worden toegepast indien wordt 
voldaan aan de drie selectiecriteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. 

1. Profijt(beginsel) 
Er moet substantieel voordeel worden ondervonden van de publieke voorziening(en) 
binnen een ontwikkelingsplan/gebied, zoals een vernieuwing of aanleg van 
infrastructuur. 

2. Toerekenbaarheid 
Indien er sprake is van een causaal verband tussen profijt en de investeringkosten 
van een publieke voorziening(en) binnen een ontwikkelingsplan/gebied kan men 
spreken van toerekenbaarheid. Toerekenbaarheid geeft letterlijk de grenzen aan van 
value capturing. 

3. Proportionaliteit 
Binnen een plangebied ondervinden meerdere partijen of locaties profijt van de 
publieke voorziening( en). Indien dit het geval is worden de kosten naar rato verdeeld 
over de profiterende partijen . Wanneer een locatie meer profijt ondervindt van een 
aangelegde voorziening zal zij meer moeten bijdragen [VROM, 2007] [Huisman, 
2006]. 

In figuur 1-4 wordt een rekenvoorbeeld voorbeeld gegeven van verdeling van kosten 
en baten tussen publieke en private partijen. 

Publieke Private Publieke Private 
investeringen investeringen investeringen investeringen 

Figuur 1-4. Value oriented planning [Holt, 2008] 

~ 
t 

Publieke Private 
investeringen investeringen 

De linker figuur geeft de situatie weer waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
value capturing, waardoor kan het project door een financieringstekort niet worden 
gerealiseerd (middelste figuur). Dit project kan tot realisatie worden gebracht door 
de kosten en baten tussen de betrokken partijen te verdelen (rechter figuur). 
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1.3. Value capturing-instrumentarium 

De verschillende instrumenten, die vallen onder het begrip value capturing, zijn in 
figuur 1-5 weergegeven. Deze instrumenten zijn onderverdeeld in vrijwillige 
bijdragen en belastingsvormen. Het value capturing-instrumentarium zal tijdens dit 
onderzoek worden gehanteerd en aangevuld. 

Publiekrechtelijke
Privaatrechtelijke 

mogelijkheid 

Partij: Gebruikers 

Gebruikersvergoeding 

Partijen: Gebruikers, Grond- en Vastgoedeigenaren en Projectontwikkelaars en/of 
publieke partijen. 

Publiekrechtelijke 
mogelijkheden 

Privaatrechtelijke 
mogelijkheden 

Interne value capturtng 

1. Exploitatievergunning 
2. Incrementele belastingen 

Loonheffing (Frankrijk) 
Belasting op vastgoed 
Onroerend zaakbelasting 

1. Actief grondbeleid 
2. Exploitatieovereenkomst 
3. Heffingsdistricten (BGV's = BID's) 
4. Kostentoedeling (Japan) 
5. Ontwikkelaarbijdrage 
6. Ontwikkelingsheffing 
7. Ontwikkelingsredrten 
8. Samenwerkingsovereenkomst 
9. Verbindingshefling 
10. Winstdeling 

Stationsexploitatie 
Totaalontwikkelaar 

Figuur 1-5. Value capturing-instrumentarium 2009 

Dwingendrechtelijk 

Minnelijk 
Vrijwillige bijdrage 
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1.4. Directe, indirecte value capturing en algemene middelen 

Onder value capturing vallen verschillende vormen, die betrekking hebben op de 
diverse gebruikersen/of begunstigden binnen een (plan)gebied. Deze verschillende 
begunstigden krijgen te maken met directe of indirecte value capturing-vormen en of 
algemene middelen(zie figuur 1.6 verdeling van de diverse value capturing-vormen). 

Value captunng 

PubliekrKhtetjk Prtvaabechtelijk 

Figuur 1-6. Value capturing-vormen 

1.4.1. Directe value capturing 

Directe value capturing kan worden gebruikt om investerings
en onderhoudskosten direct door te berekenen aan de 
gebruiker van de voorzieningen binnen het (plan)gebied. 
Dit kan door het heffen van bijvoorbeeld congestieheffing, tol, 
parkeergelden of een andere vorm van een gebruikers
vergoeding. Gebruikersvergoedingen kunnen zich ook richten 

Alg•m•••m'""'~" op het (openbare) vervoer. De publieke investeringen kunnen 
bij de grote en middelgrote stations eveneens een positieve 

invloed hebben op de waarde van de onroerende zaken (grond- en vastgoed) in de 
omgeving. Indien er gekozen wordt voor de toepassing van een gebruikers
vergoeding zal men alert moeten blijven dat het zijn doel niet voorbij schiet (te hoge 
kosten). 
Het toepassen van gebruikersvergoeding kan leiden tot een afname van het aantal 
passagiers doordat de gebruikerskosten te hoog worden. In een dergelijk geval zal 
het toepassen van indirecte value capturing een beter alternatief zijn. 

Indirecte value capturing maakt het mogelijk om de profiterende grond- en/of 
vastgoedeigenaren financieel te belasten voor de ontstane waardevermeerdering van 
de onroerende zaken. 

1.4.2 Indirecte value capturing 

De instrumenten, die vallen onder indirecte value capturing, 
kunnen worden ingezet indien men een deel van de 
toekomstige waarde-creatie, ontstaan door de toegevoegde 
voorziening, wenst af te romen. Deze waardevermeerdering 
kan direct en/of indirect worden afgeroomd door bijvoorbeeld 
een vrijwillige of dwingende bijdrage, indien de betrokken 
partijen (actoren) niet bereid zijn mee te betalen. Deze 
profiterende partijen worden 'free-riders' genoemd. 
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De voorkeur ligt echter bij het innen van een vrijwillige bijdrage, hetgeen tot een 
grotere inbreng kan leiden en de bereidheid tot samenwerking van de verschillende 
partijen kan vergroten. 
Een vorm van indirecte waardeafroming is interne value capturing. In een dergelijk 
geval wordt bijvoorbeeld zowel de infrastructuur als het aangrenzende vastgoed door 
één partij ontwikkeld. De opbrengsten worden bij interne value capturing intern 
verrekend met de kosten voor de aanleg van infrastructuur [Choi, Olthof, 2008]. 

1.4.3. Algemene middelen 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het innen van algemene 
middelen, wordt belasting geïnd over de gehele Nederlandse 
bevolking. Algemene middelen moeten door iedereen worden 
afgedragen aan de overheid. 
Een voorbeeld van algemene middelen zijn verschillende vormen 
van belasting zoals dividendbelasting, loon- en inkomsten
belasting, kansspelbelasting, successierechten en vennoot-
schapsbelasting. 

l.S. Welke partijen zijn er betrokken bij value capturing? 

De volgende publieke en private partijen kunnen gebruik maken van de verschillende 
value capturing-instrumenten. De eigenaar, gebruiker en ontwikkelaar vallen onder 
de private partijen. De publieke partijen zijn het Rijk, de Provincie en de Gemeente. 
Deze verschillende partijen zullen nader worden toegelicht. 

1.5.1. Private partijen 

Eigenaar3 

De verschillende soorten eigenaar kunnen worden onderverdeeld in de eigenaar
gebruiker en eigenaar-niet-gebruiker. Een eigenaar-gebruiker zal een zekere 
rendementseis voor ogen hebben bij de investering in opstal (bijv. onderhoud, 
verbouwing, etc.). 
De eigenaar-niet-gebruiker heeft als doel het onroerend goed niet in waarde te laten 
dalen, doordat het al in een goede staat verkeert en kan daarbij streven naar een 
waardevermeerdering. 
Een voorbeeld van een eigenaar-niet-gebruiker is een belegger die streeft naar 
waardevermeerdering en daarbij een zo hoog mogelijk rendement. Getracht zal 
worden tegen zo min mogelijk risico en zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk 
opbrengsten te verkrijgen (bijv. huurverhoging en huurindexering). 

Gebruiker 
De gebruikers kunnen worden onderverdeeld in de gebruikers en de ondernemers 
binnen het (plan)gebied. 
Voor een ondernemer is de bereikbaarheid zeer belangrijk. De waardering van het 
gebied door klanten is daarbij van groot belang, omdat zij zich focussen op het 
verkopen van producten en diensten aan deze klanten. 

3 Eigenaar: "De eigenaar is de persoon die de onroerende zaak in eigendom heeft. Dit betekent dat hij het 

meest omvattende recht heeft dat een persoon op een zaak kan hebben" [Burgerlijk wetboek 5; titel 1]. 
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De gebruikers kunnen worden onderverdeeld in (structurele) vaste gebruikers en 
bezoekers (sporadische gebruikers). De gebruikers van het plan(gebied) zullen de 
(leef)kwaliteit van de omgeving als heel belangrijk ervaren. Een gebruiker wenst dat 
de omgeving er schoon en verzorgd uitziet en dat het er daarnaast ook veilig is. 
Wanneer een locatie of gebied stedenbouwkundig gezien goed is opgebouwd, kan 
optimaal gebruik worden gemaakt van het (plan)gebied en zijn potenties. 
Een structurele gebruiker zal het (plan)gebied anders beoordelen of ervaren dan een 
sporadische gebruiker, omdat zij op een andere wijze gebruik wenst te maken van 
het plangebied en zijn voorzieningen. 

Ontwikkelaar 
Een ontwikkelaar binnen een (plan)gebied zal streven naar het behalen van een zo 
hoog mogelijk rendement, welke in relatie staat tot de kosten van de realisatie van 
de opstallen. Het rendement is afhankelijk van de waardeontwikkeling die de 
opstallen doormaken, hetgeen in verband staat met de kwaliteit van het omliggende 
openbare gebied. De omgeving heeft dus invloed op de waardering van de opstallen, 
waarbij het van belang zal zijn deze kwalitatief sterk te houden . 

Er zijn verschillende typen ontwikkelaars te onderscheiden namelijk: 
de zelfstandige ontwikkelaar, projectontwikkelaar-aannemer (Doel : bouwactiviteit), 
projectontwikkelaar-belegger (Doel: vastgoedbelegging), projectontwikkelaar
corporaties (Doel: compensatie onrendabele investering), projectontwikkelaar
financiële instellingen (Doel: financieringsmogelijkheid waarmee rendement behaald 
wordt), projectontwikkelaar-architect (Doel: ontwerpdiensten) . 
De diverse ontwikkelaars hebben verschillende doelstellingen, waardoor het 
toepassen van waardeafroming door ieder op verschillende wijze zal worden 
benaderd [Hieminga (2006) in collegesheets Smeets (2008)]. 

1.5.2. Publieke instellingen 

De publieke instellingen hebben het algemene belang voor ogen. 

Het Rijk houdt zich naast het algemene belang bezig met onderwijs, volkshuisvesting 
(leefbaarheid), welzijn en zorg van de inwoners van Nederland. Het Rijk bestaat uit 
13 ministeries, diverse zelfstandige Hoge Colleges van Staat en tientallen diensten 
[Werken bij het rijk, 2008]. 

De Provincie richt zich op het provinciale niveau en houdt zich daarbij bezig met de 
algemene belangen van de inwoners van de provincie zoals leefbaarheid en 
volkshuisvesting. 

De Gemeente is betrokken bij de gebiedsantwikkeling en het ingrijpen in de 
openbare ruimte. De Gemeente houdt zich bezig met onder andere het 
algemene/sociaal-economische belang, de leefbaarheid en de veiligheid van de 
inwoners van een gebied [Huisman, 2006]. 
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Het belang van value capturing voor de betrokken partijen 
De partijen hebben andere belangen bij de verschillende vormen van waarde-creatie 
tijdens de ontwikkelingsfasen van vastgoed. 
In figuur 1-7 is een overzicht gegeven van de verschillende partijen en welke vorm 
van waardeontwikkeling voor hen van belang zal zijn. 

Finandile 
WIE Warde waalde -·-- -"- ~~n I 

(eenmalige) 

Grondeigenaar Meerwaarde grond Meeropbrengsten 20-50 jaar 

Eenmalige 

Ontwikkelaar Projectwaarde projectwinst Duur van het project 

Stabiele/stijgende Afhankelijk van het type 

huuropbrengsten belegger 

Belegger Vastgoedwaarde Toekomstige verkoop Toekomstige verkoop 

Locatiegebruiker Zicht op blijvende 

v.b. huurder Gebruikswaarde omzet Contractduur 

Eigenaar Gebrui kerswaarde 

gebruiker Vastgoedwaarde Toekomstige verkoop 5-10-15 jaar 

Bedrijf I Instelling Gebruikerswaarde Toekomstige verkoop 15 jaar 

Locatiebezoeker Bezoekerswaarde Gemaakte kosten Duur van het verblijf 

Figuur 1-7. Wie ondervindt welke vorm van waardeontwikkeling [Ieder zijn deel, 2004] 

Het bepalen van de meerwaarde is van groot belang indien men profijt wenst aan te 
tonen. Vermeerdering van vastgoed- en grondwaarde kan worden getoetst door voor 
en na het inpassen van (publieke) voorzieningen een waardebepaling uit te voeren. 

In deze scriptie zal alleen worden gekeken naar het ontstaan van financiële meer
waarde door de toevoeging van publieke voorzieningen binnen een (plan)gebied. 
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Deelconclusie Hoofdstuk 1. Typologie value capturing 

Welke methoden van value capturing kunnen door publieke en private partijen 

worden ingezet ten aanzien van profiterende partijen? 

De verschillende methoden van directe en indirecte value capturing voor de publieke 
en private partijen zijn weergegeven in figuur 1-5 (pag. 17). 

Het toepassen van de verschillende methoden van value capturing kan alleen indien 
er daadwerkelijk sprake is van waardevermeerdering. De waardevermeerdering kan 
verschillende partijen toekomen: eigenaar, gebruiker, ontwikkelaar en/ of publieke 
instellingen. 
Allereerst zal de toekomstige meerwaarde moeten worden aangetoond. Dit kan door 
de waarde van de onroerende zaken voor en na de toevoeging van de voorziening te 
vergelijken. 
Vervolgens zal moeten worden gekeken of er aan de selectiecriteria profijt, 
proportionaliteit en toerekenbaarheid wordt voldaan om de toepassings
mogelijkheden van de verschillende waardeafromingmethoden nader te bepalen. 
Deze afgeroomde waarde dient vervolgens ingezet te worden ter financiering van die 
activiteiten (voorzieningen), die de waardestijging veroorzaken - value capturing . 

Waardeafroming kan door middel van directe, indirecte value capturing en het innen 
van algemene middelen. In figuur 1.6 (pag. 18) is de verdeling van de diverse value 
capturing-vormen weergegeven. Allereerst kan men value capturing op verschillende 
momenten en verschillende wijzen inzetten ten aanzien van de diverse profiterende 
partijen. Directe value capturing kan worden toegepast middels het heffen van een 
gebruikersvergoeding. De indirecte waarde-afromingstechnieken zijn onderverdeeld 
in externe value capturing zoals publiekrechtelijke, privaatrechtelijke instrumenten 
en in interne value capturing-methoden . Interne waardeafroming valt onder indirecte 
value capturing (totaal ontwikkelaar, stationsontwikkelaar); hierbij vindt een interne 
verrekening plaats. De opbrengsten uit algemene middelen kunnen eveneens worden 
ingezet ter financiering van publieke voorzieningen. 
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Hoofdstuk 2. Value capturing Internationaal 

Ter ondersteuning van de hoofdvragen (pag. 10) zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd: 

Welke methoden van value capturing zijn er internationaal toepasbaar? 

Welke instrumenten van value capturing worden toegepast in Hong Kong en 
Singapore? 

2.1. Inleiding 

Waar wordt value capturing toegepast? 
Internationaal wordt er op verschillende wijzen gebruik gemaakt van waarde
afromingsmethoden. Wat zijn de mogelijkheden betreffende het toepassen van value 
capturing internationaal gezien? 
Enkele voorbeelden van landen waar gebruik gemaakt wordt van value capturing
instrumenten zijn onder andere: Canada, China, Denemarken, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Hong Kong, Schotland, Singapore en de Verenigde Staten (zie bijlage C: 
Voorbeeldprojecten toepassing value capturing internationaal). In bijlage C wordt 
aan de hand van internationale projecten diverse value capturing-instrumenten 
benoemd en nader toegelicht. 

De value capturing-instrumenten zullen per land verschillen gezien de internationale 
verschillen op het gebied van politieke uitgangsposities, wet- en regelgeving. 

Internationaal zijn er verschillende mogelijkheden indien men value capturing wenst 
toe te passen [zie bijlage D. Value capturing Duitsland, Engeland en l\lederland]. 
In het overzicht in bijlage D worden de verschillende wijzen van value capturing in 
Nederland vergeleken met de value capturing-methoden in Duitsland en Engeland. 
De diverse landen hanteren de waardeafromingmechanismen op verschillende 
wijzen. In Engeland en Nederland hebben winstdeling (benefit sharing), actief 
grondbeleid (Municipalland disposal/leasing) en de ontwikkelaarsbijdrage (developer 
contribution) grote potentie, maar in Duitsland hebben deze methoden van value 
capturing weinig potentie. Verbindingsheffingen (connection fees) hebben in 
Duitsland weer een grotere potentie om toegepast te worden dan in Engeland en 
1\lederland. 
Concluderend uit het overzicht hebben Engeland en Nederland gelijke toepassings
mogelijkheden ten aanzien van value capturing. In beide landen ligt de focus meer 
op een samenwerking tussen de publieke en private partijen. Duitsland kent echter 
beperkte toepassingsmogelijkheden van value capturing: verbindingsheffing, 
ontwikkelaarsbijdrage en de ontwikkelingsheffing [ReUrbA 2 , 2007]. 

In dit schrijven zullen deze verschillende waardeafromingmethoden nader worden 
toegelicht en eventueel aangevuld met de toepassingsmogelijkheden van value 
capturing in Hong Kong en Singapore. 

Hong Hong en Singapore verschillen op het gebied van wet- en regelgeving 
aanzienlijk ten opzichte van Nederland. De onderlinge verschillen dragen wellicht bij 
aan de al bekende toepassingsmogelijkheden van waardeafroming. 

23 



Allereerst zullen de value capturing-methoden van Hong Kong en Singapore in een 
overzicht worden weergegeven om vervolgens deze verschillende wijzen van value 
capturing als potentiële financieringsbron inzichtelijk te maken. In paragraaf 3.8 zal 
een vergelijking worden gemaakt tussen de value capturing-instrumenten die 
worden toegepast in Hong Kong, Singapore en Nederland. 

2.2. Instrumenten van value capturing in Hong Kong en Singapore 

Allereerst in figuur 2-1 een overzicht van de value capturing-instrumenten (grond en 
vastgoed gerelateerde belastingen en heffingen) van Hong Kong en Singapore. 
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2. GST on Property 
Belasting acquisitie commercieel vastgoed 

3.1ncome Taxon Property 
Belasting op vastgoed gerelateerde inkomsten 

4. Stamp Duty on Property 
Overdrachtsbelasting 

5. Development Charge 
Vermogensbelasting 

6. Land Auctions and Tenders 

~ 
-

Opbrengsten 
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Figuur 2-1. Value capturing Hong Kong en Singapore [Chi-Man Hui, Sze-Mun Ho, Kim-Hin Ho, 2004] 

24 



In het figuur 2-1 (pag. 24) is duidelijk zichtbaar op welke wijzen grond- en vastgoed
gerelateerde vormen van belastingen worden gehanteerd. De inkomsten zullen op 
een efficiënte wijze moeten worden omgezet van overheidsinkomsten naar 
overheidsuitgaven. De overheidsinkomsten kunnen dan optimaal worden ingezet als 
bekostigingsinstrument voor de publieke voorzieningen die bijdragen aan de 
waardeontwikkeling van de onroerende zaken. De waardestijging binnen het 
(plan)gebied kan worden ingezet als financieringsvorm. In een dergelijke situatie kan 
worden gesproken van value capturing maar ook van extra value creation. 

2.3. Hong Kong en Singapore 

Hang Kong en Singapore (de zgn. 'East Asian Tigers') zijn beide voormalige Britse 
kolonies en kennen hierdoor overeenkomsten op demografisch, economisch en 
geografisch vlak en wat wet- en regelgeving betreft. Beide stadstaten hebben zich in 
een zeer kort tijdsbestek weten te transformeren op het gebied van stedelijke 
vernieuwing en vastgoed [Soek-Yang Phang, 2000]. 

De overheid heeft in zowel Hang Kong als Singapore één van de belangrijkste 
grondeigendoms-posities; in Singapore heeft de overheid 85 procent van de grond in 
eigendom, de overheid van Hang Kong heeft een monopoliepositie middels 
grondeigendom (minus het grondbezit van de St. John Cathedra! Church) [Haila, 
2000]. Beide stadstaten hebben als grootste inkomstenbron grondopbrengsten die 
voortvloeien uit actief grondbeleid, waaronder gronduitgifte in erfpacht of verkoop 
van grond aan de hoogste bieder bij openbare veilingen. De opbrengsten worden 
vervolgens ingezet ter financiering van de publieke voorzieningen. De uitvoering van 
het grondbeleid verschilt per stadstaat [Haila, 2000]. 
In de loop van dit hoofdstuk zal duidelijk worden welke methoden van value 
capturing door Hang Kong en Singapore worden ingezet om deze inkomsten te 
genereren en te investeren in de benodigde (publieke) voorzieningen. 

De stadstaten zijn klein en hebben veel inwoners, waardoor de grond een schaars 
goed is. Hang Kong en Singapore kennen beide een snel ontwikkelende economie. In 
2003 kende Singapore een bevolkingsdichtheid van 6.004 inwoners per vierkante 
kilometer in 2003 en Hang Kong van 6.300 [Yui, Hui, 2005]. 'Kwun Tong' kent een 
hogere dichtheid namelijk van 52.070 inwoners per vierkante kilometer [Choi, 
Olthof, 2008]. 
De grondprijzen zijn hierdoor ook vele malen hoger dan in Nederland [Chi-Man Hui, 
Sze-Mun Ho, Kim-Hin Ho, 2004]. 

2.4. Hong Kong 

Hang Kong, dat in het zuidoostelijke deel van China ligt, wordt op dit moment gezien 
als een belangrijk financieel, handels- en zakencentrum. 

Na 99 jaar onderdeel uitgemaakt te hebben van het Verenigd Koninkrijk werd Hang 
Kong op 1 juli 1997 een 'Special Administrative Region' (SAR) van de volksrepubliek 
China. Deze geschiedenis als voormalige Britse kolonie heeft ervoor gezorgd dat het 
publiekrecht en de planningspraktijk is afgeleid van het Britse rechtssysteem. 

De stadstaat telt 6,95 miljoen inwoners anno december 2008 en heeft een oppervlak 
van 1104 vierkante kilometer, waarvan ongeveer 17% bebouwd is (214 vierkante 
kilometer). 
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Hong Kong beschikt over een (relatief) eenvoudig belastingsysteem met lage 
belastingtarieven, waarmee de staat over genoeg vermogen beschikt om de publieke 
voorzieningen te kunnen financieren [Choi, Olthof, 2008]. Het belastingstelsel wijkt 
af van de Nederlandse methoden van belastingheffen. Het zal interessant zijn om te 
kijken op welke wijzen de belastingen en heffingen worden geïnd en waar deze 
inkomsten vervolgens voor worden gebruikt. 

2.4.1. Stadsplanning & ontwikkeling 

1. Houslng Authortty 2. Housing Department 

Oevelopment Bureau 

Qeye!opment Byreay 

Plllnnlng & Landa Branch 

Figuur 2-2. Stadsplanning Hong Kong 
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Land Department (LD) 
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3. Land Department 

The Clvll Engineering Oevelopment 
Department (CEDD) 

Terrttory Devo-lopmenl [)e.partm•nl 
& 

Clvll Engineering o.partme.nt 

Rurn• 
Metroplanning & 

Corrmittee N9"" Town -committOM 

( Grondadministratie) 

4. Housing Society 

(Ontwikkeling sociale woningbouw) 
(Uitvoerende organisatie sociale woningbouw) 
(Ontwikkeling woningbouw) 

Het Land Department (LD) is voornamelijk verantwoordelijk voor alle aspecten van 
grondadministratie en speelt daardoor een belangrijke rol in de gehele vastgoed
ontwikkelingscyclus (bijv. behandelen van huurcontracten, wijziging van 
huurovereenkomsten, organiseren van openbare veilingen). De LD houdt zich naast 
de eerder geformuleerde activiteiten ook bezig met de goedkeuring van 
bouwaanvragen, het monitoren van ontwikkelingsprestaties, het aanwinnen van 
grond voor publieke projecten en stedelijke vernieuwing. 

De Housing Authority (HA) werkt eenstemmig samen met zijn uitvoerende 
organisatie het Housing Department (HD). De overheid voorziet de Housing Authority 
van het benodigde kapitaal en de grond om sociale woningbouw te ontwikkelen en 
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deze woningen vervolgens te verhuren of te verkopen. De Housing Society is een 
onafhankelijke organisatie en ontwikkelt woningen die afgestemd zijn op de 
behoeften en wensen van verschillende gebruikers [Chi-Man Hui, Sze-Mun Ho, Kim
Hin Ho, 2004]. 

De stadsplanning en ontwikkeling zijn in Hang Kong verdeeld onder verschillende 
instanties. 'The Planning and Lands Branch' (TPLB) van het 'Development Bureau' 
(DB) is verantwoordelijk voor het beleid in geheel Hang Kong ten aanzien van 
planning, grondgebruik en de stadsvernieuwing. Het 'Planning Department' wordt 
eveneens aangestuurd door het 'Development Bureau' en is verantwoordelijk voor 
het formuleren, controleren en evalueren van het grondgebruik. De afdeling is 
daarnaast ook verantwoordelijk voor het maken van plannen op districtsniveau voor 
stadsvernieuwing en het opstellen van de 'Hang Kong Planning Standards and 
Guidelines'. Het 'Development Bureau' draagt verantwoordelijkheid voor het 
tegengaan van illegaal grondgebruik. 
De 'Town Planning Board' (TPB) is verantwoordelijk voor de planning op 
districtsniveau, ondersteund door het 'Planning Department'. Dit bestuur is onder de 
'Town Planning Ordinance' (TPO) samengesteld uit onofficiële leden en coördineert 
het opstellen van 'statutory plans' zoals 'Outline Zoning Plans' (OZP) en de 
'Development Permission Area Plans'. Deze laatst genoemden zijn veelal van 
toepassing in the New Territories en worden na enige tijd vervangen door een 
'Outline Zoning Plans' (OZP). De 'Outline Zoning Plans' (OZP) beschrijven de 
toegestane functies en de plaats van belangrijke infrastructuur voor een gebied. 
Onder de 'Town Planning Board' (TPB) vallen het 'Metro Planning Committee' en het 
'Rural and New Town Planning Committee' [Choi, Olthof, 2008]. 

Het planningssysteem in Hang Kong bevat ontwikkelingsstrategieën op stadsniveau 
en verschillende typen 'Statutory and Department Plans' op het districtsniveau. Bij 
deze plannen zijn de 'Hang Kong Planning Standards and Guidelines' leidinggevend. 
In deze handleiding zijn de volgende criteria opgenomen: namelijk bouwplaats-, 
locatie- en schaalvereisten voor verschillend grondgebruik en faciliteiten. 
"Er zijn drie verschillende niveaus van plannen te onderscheiden, namelijk: 
'Territoria! Planning', 'Subregional Planning' en 'District Planning'. 
Een voorbeeld is de visie voor de toekomst van de stad, 'Study on Hang Kong 2030: 
Planning Vision and Strategy' [Choi, Olthof, 2008]. 

Het 'Territory Development Department' (TDD), dat verantwoordelijk is voor het 
beheer van districten en nieuwe grote ontwikkelingen zoals de new town, 'Hang Kong 
Island' en 'Kowloon'. Het 'Territory Development Department' is met het 'Civil 
Engineering Department' gefuseerd. Dit resulteerde in een nieuwe afdeling: 'The Civil 
Engineering Development Department' (CEDD). De CEDD afdelingen coördineren het 
ontwikkelingsproces van de 'new towns' en andere nieuwe ontwikkelingen in het 
stedelijke gebied. "Het basisconcept bij de ontwikkeling van 'new towns' is dat een 
evenwichtige en van alle gemakken voorziene omgeving wordt gecreëerd die zo veel 
mogelijk voorziet in infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen" [Choi, Olthof, 
2008]. Op het districtsniveau wordt de nadruk gelegd op het verbeteren en het 
aanvullen van bestaande infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen. Deze 
plannen worden getoetst op esthetische, functionele en milieuaspecten. 

Aan de hand van deze stadsplanning en ontwikkelingsverdeling is het mogelijk om de 
stedelijke omgeving en het vastgoed beter op elkaar af te stemmen en rekening te 
houden met toekomstige ontwikkelingen op sociaal, economisch en politiek vlak. 
Tijdens de ontwikkeling kan ingespeeld worden op de verschillende trends die zich 
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voordoen op de (vastgoed)markt, waardoor er op een duurzame en kwalitatief sterke 
wijze vastgoed kan worden ontwikkeld. 

2.4.2. Grondmarkt Hong Kong 

Zoals eerder vermeld is de grond in Hong Kong voor het overgrote deel in handen 
van de overheid (minus St. John Cathedra! Church). 
De overheid maakt gebruik van één van de value capturing-methoden: namelijk 
actief grondbeleid, onder andere door de grond uit te geven in pachtovereen
komsten. Bovendien biedt dat mogelijkheden grond te reserveren voor publieke 
doeleinden en het managen van de stedelijke groei [Hong 1998 inChi-Man Hui, Sze-
1"1un Ho, Kim-Hin Ho, 2004]. 

De grondprijzen lopen hoog op aangezien er maar een zeer beperkt aanbod mogelijk 
is. Ontwikkelaars kunnen bieden op grond dat door de overheid wordt aangeboden of 
zij kopen de grond rechtstreeks van particulieren. Aanbestedingen zijn hierdoor 
alleen interessant voor grote ontwikkelaars. "Onderzoek van Ching en Fu [2001] 
heeft aangetoond dat deze situatie ook de prijs van het uiteindelijk gerealiseerde 
vastgoed verhoogt" [Choi, Olthof, 2008]. 

"In Hong Kong wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van investering en 
afroming van waarde. Enerzijds zijn er eenmalige directe inkomsten via winstdeling 
bij gebiedsantwikkeling die worden gebruikt ter financiering van de bouw van 
infrastructuur en het station. Een andere vorm van uitkering van winstdeling gebeurt 
aan de hand van eigendomsrechten binnen het plangebied. De winst uit verhuur van 
het vastgoed wordt gebruikt ter dekking van de exploitatie van de metrolijn" 
[ReUrbA 2 , 2007; Choi, Olthof, 2008]. 

Deze wijzen van inkomstenwerving en investering is te omschrijven als value 
capturing. 

2.4.3. Vastgoedmarkt Hong Kong 

De vastgoedmarkt van Hong Kong kent een lange historie gezien haar verleden als 
Britse kolonie. Zij is hoog ontwikkeld en vastgoedontwikkelaars nemen daarbij een 
belangrijke positie in. De omvang van de vastgoedmarkt als percentage van de 
totale omvang van de economie van Hong Kong, bedraagt anno 2005 maar liefst 
44% [Bruinsma, 2006; Choi, Olthof, 2008]. 
De vastgoedprijzen van Hong Kong behoren tot de hoogste ter wereld. 

2.4.4. Belastingheffing in Hong Kong 

De overheid van Hong Kong heeft twee vormen van jaarlijkse belasting op het 
vastgoed namelijk belastingen en/of heffingen (rates) en pachten (qoverment rents). 
De grond, woningen en gebouwen worden belast met heffingen, pachten en 
onroerendgoed belastingen (zie figuur 2-1, pag. 24). 

2.4.5. Inkomsten van de Hong Kongse overheid 

De overheid genereert het overgrote gedeelte van zijn inkomsten uit vastgoed en 
vastgoedontwikkelingsmiddelen. In 1980 was dit 40% van de totale overheids
inkomsten. In 1986 was het percentage 27% en in 1989 34% [Walker, Flanagan, 
1991]. 
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Overheidsinkomsten, die in relatie staan tot onroerende zaken, zijn onder andere: 
actief grondbeleid en wijzigingen ten aanzien van erfpachtovereenkomsten (Land 
sales and premiums are charges for changes in lease conditions), vastgoed 
investeringen (Property investments), algemene heffingen (General rate), belasting 
op onroerende zaken (Property tax), overdrachtsbelasting (Stamp duty) en 
winstbelasting (profits tax) [Walker, Flanagan, 1991]. 

De overheidsinkomsten van Hong Kong zijn onder te verdelen in heffingen, algemene 
heffingen, winstvermogensbelasting, voertuigenbelasting, boetes en dergelijke . Deze 
verschillende wijzen van belastingheffing is Nederland niet vreemd, maar de wijze 
waarop Hong Kong zijn inkomsten inzet om publieke investeringen te kunnen 
bekostigen zal worden vergeleken met Singapore en Nederland. 

Revenue HongKong 2007-2008 
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Figuur 2-3. Overheidsinkomsten Hong Kong 2008 
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De figuren 2-3, 2-4 (pag. 30) en 2-5 (pag. 31) geven de verdeling weer van de 
overheidsinkomsten van Hong Kong. De verdeling van de (publieke) uitgaven van 
Hong Kong anno 2008 is op te maken uit figuur 2-6 (pag. 39). 
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De interne belastingopbrengsten (internal revenue4
) zijn in 2008 maar liefst 66% 

van het totale inkomen van de Hong Kongse overheid. In de periode van 1 april 2008 
tot 30 juni 2008 heeft de overheid aan interne belastingopbrengsten HK$ 25 miljard 
(25.301.116.000) geïncasseerd. 

Grond gerelateerde overheidsinkomsten Hong Kong 2008 

RevenueLand Premium 2007-2008 
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Figuur 2-4. Grond gerelateerde overheidsinkomsten Hang Kong 2008 (Value capturing : Actief grondbeleid) 

In figuur 2-4 is zichtbaar dat in 2008 het merendeel aan grondgerelateerde 
overheidsinkomsten is gegenereerd door middel van aanpassingen en/of verlenging 
van erfpachtovereenkomsten en huurcontracten (69%) en dat de inkomsten uit 
openbare veilingen en aanbestedingen toen op 18% lag. In 2007 (Periode: 1 april 
2007- 30 juni 2007) was dat tegenovergesteld. 

Het totale inkomen uit actief grondbeleid in 2008 was HK$ 3. 7 miljard . 

4 
• Internal revenue: zijn inkomsten in de vorm van directe belastingen op inkomsten en winsten. Onder 

internal revenue vallen: winstbelasting ( profits tax), belasting op onroerende zaken (property tax) en 

inkomstenbelasting (salary tax). 
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Capita! Investment Fund Account (CIFA) 
Naast bovenstaand overheidsinkomsten wordt nog een andere inkomstenstroom 
gerealiseerd via het CIFA. 
Deze gelden worden gegenereerd door per jaar wisselende inkomsten uit 
investeringen (in 2008 18%) danwel van aflossing van leningen (in 2008 82%, HK$ 
311 miljoen), (zie figuur 2-5). 

Captitallnvestment Fund Account 2007-2008 
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Figuur 2·5. Investeringsinkomsten overheid Heng Kong 2008 [General Revenue Account: Verwachte 
inkomstenverdeling 2008·2009] 

The Capita! Investment Fund financiert met de geïnde overheidsinkomsten uit 
investeringen in onder andere Airport Authority, Kowloon-Canton Railway 
Corporation en MTR Corporation Limited. De CIFA financiert zowel de Hong Kong 
Housing Authority als de Urban Renewal Authority. 
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2.4.6. Overheidsuitgaven Hang Kong 2007- 2008 

Figuur 2-6 is een weergave van de overheidsuitgaven van Hang Kong. De overheid 
spendeert het meeste geld aan vastgoed. Op de tweede plaats volgen uitgaven aan 
snelwegen en op de derde plaats staan uitgaven voor drainage. 

Expendlture of the Public Works Programme Hong Kong 2007-2008 
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Figuur 2-6. Overheidsuitgaven Hang Kong 2008 

2.4.7. Deelconclusie Hang Kong 

De overheidsinkomsten van Hang Kong worden gegenereerd middels belastingen, 
heffingen, inkomsten uit actief grondbeleid, investeringsinkomsten en aflossing van 
leningen (CIFA) zoals terug te vinden in de figuren 2-3 (pag. 29), 2-4 (pag. 30) en 
2-5 (pag. 31). 
Het grootste deel hiervan wordt geïncasseerd middels de internal revenue, dat 
bestaat uit winstbelasting, belasting op onroerende zaken en inkomstenbelasting. 

De Hang Kongse overheid gebruikt deze inkomsten ter investering in onder andere 
onroerende zaken, infrastructurele voorzieningen, haven en luchthaven 
ontwikkelingen, stedelijke ontwikkelingen en uitbreidingen. 

Doordat Hang Kong haar inkomsten uit onroerende zaken investeert in vastgoed, 
snelwegen, waterwerken en drainage, investeert zij indirect in haar eigen 
opbrengsten uit deze investeringen. Hang Kong 'spekt' op deze wijze haar eigen 
'kas'. 

Hierbij kan worden gesproken van interne value capturing op staatsniveau. 
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2.5. Singapore 

De republiek Singapore is met een oppervlakte van 648 vierkante kilometer en een 
populatie van 4,6 miljoen inwoners het kleinste land in Zuidoost Azië. 

Singapore is in 1819 opgericht als een Britse handelspost door Sir Stamford Raffles. 
Toen al waren actief grondbeleid 5 en gronduitgifte in erfpacht6 een van de 
belangrijkste inkomstenbronnen. In 1959 werd Singapore onafhankelijk. 
In 1963 sloot zij zich aan bij de Federatie van Maleisië, waaruit zij zich in 1965 
teruggetrokken sindsdien is zij een onafhankelijke staat. 
Singapore werd toendertijd geconfronteerd met de heersende problematiek 
betreffende de snelle bevolkingsgroei, tekort aan behuizing en overbevolking in 
krottenwijken en openbare ruimten met daarnaast het tekort aan banen door de 
terugtrekking van de Britse troepen en de afscheiding van Maleisië. 

In het jaar 1960 had de overheid 44% van de grond in eigendom en dat is in 1985 
verhoogd naar 76%. Deze toename in grondeigendom is verkregen doormiddel van 
onteigening (publiekrechtelijk ondersteuningsinstrument, hoofdstuk 3). Hiermee 
werd de mogelijkheid geschapen om op grote schaal te kunnen ontwikkelen, wat 
heeft geresulteerd in een transformatie naar de stadstaat Singapore, zoals wij die nu 
kennen [Sock-Yong Phang, 2000]. 

2.5.1. Stadsplanning & ontwikkeling 

Siogagore 

I L~ül1.12llt. ~rem Siagaafu:J:. I 
' 

I Indu5frial uremises 

11 
PubUc Housjap I 

4g:~:aC al tb.t: Sab: · 
Land sales for commercial, hotel, 4g:car at. tb.t:. .Stat.:· 
private residentiat and lndustrial Landsales 

developments. 

! .ill< 

11 l Housing Oe=ment Board I l1B8 SLA 
Jurong ToiNI1 COrporatien Urban Redeve/opment Autnority The Singapore Land Authority 

BRON: Land value capture mechanisms in Hong Kong and Singapote I 

Figuur 2-7. Stadsplanning Singapore 

5 Actief grondbeleid: Indien men gebruik maakt van actief grondbeleid, wordt grond aangekocht om het 

vervolgens na het bouwrijp maken van de grond weer te verkopen of in erfpacht uit te geven aan 

marktpartijen. Op deze wijze wordt er actief gehandeld met grond en of grondgebruik, waar een financiële 

vergoeding voor wordt betaald waardoor de gemaakte kosten kunnen worden doorberekend aan de koper 

of pachter van de grond. 
6 Erfpacht: Het recht van erfpacht is het recht om een anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. 

Vaak gaat dit recht gepaard met een betaling van een vergoeding, een canon. 
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De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor de stadsplanning en ontwikkeling 
van Singapore: 

• 
• 
• 
• 

Urban Redevelopment Authority 
The Singapore Land Authority 
Jurong Town Corporation 
Housing Development Board 

2.5.2. Grondmarkt Singapore 

(URA) (Grondbeleid) 
(SLA) (Grondbeleid) 
(JTC) (Industriële ontwikkelingen) 
(HDB) (Sociale woningbouw) 

De Singaporese overheid is de belangrijkste grondeigenaar met thans eigendom over 
85% van het totale grondoppervlak. De grondeigendompositie is vergroot doordat de 
overheid over is gegaan tot onteigening van de grond. Vervolgens heeft zij de grond 
beschikbaar gesteld voor ontwikkeling en herontwikkeling volgens een bekwaam 
grondbeleid [Chi-Man Hui, Sze-Mun Ho, Kim-Hin Ho, 2004]. 

Het pachtsysteem is onder te verdelen in twee gebieden, waarvan één zich bezig 
houdt met industriële doeleinden. Dit valt onder de Jurong Town Corporation, 
opgericht in 1968. De JTC is een wettelijk erkend bestuursorgaan (Jurong Town 
Corporation Act). De JTC geeft grond uit in erfpacht (met of zonder fabrieken) en 
verhuurt de grond aan industriële huurders. De pachtovereenkomst heeft een 
termijn van 30 jaar met een optie tot verlenging van de erfpachtovereenkomst, voor 
een zelfde termijn [Ricquier, 1995; Chi-Man Hui, Sze-Mun Ho, Kim-Hin Ho, 2004]. 
Het sociale woningbouwbeleid wordt geregeld door de Housing Development Board 
(HDB) . 88% van de bevolking maakt gebruik van deze sociale woningbouw. Het 
betreft hier flats voor inkomens-gerechtigden, die zijn ontwikkelt en gebouwd door 
de Housing Development Board (HDB) [Ricquier, 1995 in Chi-Man Hui, Sze-Mun Ho, 
Kim-Hin Ho, 2004]. 
Van deze bevolkingsgroep heeft 95 procent dit huis in eigendom. De overige 5% 
wordt verhuurd aan mensen met een laag inkomen. 

Ter indicatie een voorbeeld van de prijzen van een appartement in Singapore. Een 
twee kamer appartement aangeboden door een private ontwikkelaar, kan 1 miljoen 
S$ kosten, dat is $699.000 (US). 
Een twee of drie kamer appartement aangeboden door de Housing Development 
Board (HDB) ligt tussen de $100.000 - $402.000 [Tay Kim Poh, 2008]. 

De Urban Redevelopment Authority (URA), (opgericht in 1969), fungeert als een 
overheidsvertegenwoordiger voor het implementeren van de gronduitgifte voor 
commerciële en industriële doeleinden. De grond voor commerciële doeleinden wordt 
verpacht voor een periode van 99 jaar. Die voor industriële doeleinden voor 
maximaal 60 jaar. Daarnaast verkoopt het gebieden voor speciale doeleinden zoals 
grote fietsparken, winkelcentra en recreatieve ontwikkelingsdoeleinden . 

De Singapore Land Authority (SLA) gedraagt zich als een tussenpersoon om de 
grondverkoop namens de overheid te coördineren, met als doel zoveel mogelijk 
opbrengsten te genereren [Chi-Man Hui, Sze-1"1un Ho, Kim-Hin Ho, 2004]. 
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2.5.3. Vastgoedmarkt Singapore 

De vastgoedmarkt maakte anno 2008 69% uit van de totale omvang van de 
economie van Singapore [www.Beleggen.nl; geraadpleegd op 10 december 2008]. 

Zij heeft zich over de afgelopen veertig jaar sterk ontwikkeld. De oude sloppenwijken 
zijn getransformeerd naar een van de schoonste, veiligste en meest gastvrije 
(stad)staat ter wereld. Dit is mogelijk gebleken binnen een relatief kort tijdsbestek. 
De betrokkenheid van de overheid in de aanleg van infrastructuur, publieke 
voorzieningen en de stads- en uitbreidingsantwikkelingen hebben ertoe bijgedragen 
dat de stad zich heeft kunnen ontwikkelen tot een wereldstad. Tijdens deze 
grootschalige ontwikkelingen heeft sociale woningbouw een zeer belangrijke rol 
gespeeld. De HDB begon tijdens het hoogtepunt van de ontwikkelingen iedere acht 
minuten aan de bouw van een nieuwe flat. 

Zoals eerder vermeld woont 85% van de bevolking in een woning van de sociale 
woningbouw, 95% van deze bewoners is eigenaar van de woning, gefinancierd 
d .m.v. speciale Housing Funds ter beschikking gesteld door het Employees Provident 
Fund (EPF), een verplichte pensioenfonds [Singapore: from slums to world city, 
2009]. 

2 .5.4. Belastingheffing in Singapore 

In Singapore kan belasting worden geheven op o.a. onroerende zaken, grond, 
vastgoed en inkomsten [Chi-Man Hui, Sze-Mun Ho, Kim-Hin Ho, 2004]. 

De volgende methoden van belasting heffen wordt gehanteerd door Singapore: 

• Kansspelbelasting Betting tax 
• Winstbelasting Betterment tax (levy) 
• Vermogensbelasting uit grondopbrengsten Collection of land premium 
• Belasting op goederen en accijnzen Customs & Excise duty 
• Successierechten (vervallen, 15 febr 2008) Estate duty 
• Belasting acquisitie commercieel vastgoed Goods & service tax 
• Inkomsten belasting Income tax 
• Motorrijtuigenbelasting Motor vehicle taxes 
• Belasting onroerende zaken Property tax 
• Overdrachtsbelasting Stamp duty 
• Leges Wealth-distributive charge 

Bijlage E. Value capturing Hong Kong en Singapore, geeft een overzicht met de 
verschillende instrumenten die worden toegepast in Hong Kong en Singapore. 
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2.5.5. Inkomsten van de Singaporese overheid 

De inkomstenverdeling van de Singaporese overheid is af te lezen in figuur 2-8. Het 
merendeel van de inkomsten wordt gegenereerd vanuit acquisitieopbrengsten 
commercieel vastgoed (goods and service tax) en onroerende zaakbelasting 
(property tax), overdrachtsbelasting (stamp duty), baatbelasting (betterment tax), 
vennootschapsbelasting (corporate income tax) en inkomstenbelasting (personal 
income tax). 

Revenue Singapore 2007-2008 
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Figuur 2-8. Overheidsinkomsten Singapore 2007-2008 

De inkomstenbelasting is onder te verdelen in: bedrijfsbelasting, inkomstenbelasting 
en vennootschapsbelasting. 
De 'assets taxes' zijn onder te verdelen in 'property tax' en 'estate duty'. 
Onder 'customs & excise duties' vallen de 'liquors', 'tobacco', 'petroleum' en 
'motorvehicles'. 
De 'betting taxes' kunnen worden onderverdeeld in de 'betting duty' en 'private 
loteries duty'. 
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2.5.6. Uitgaven van de Singaporese overheid 

De overheid van Singapore heeft een duidelijk afwijkend uitgaven patroon ten 
opzichte van Hong Kong. 

Total Expenditure by Sector Singapore 2007-2008 
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Figuur 2-9. Expenditures of Singapore 2008 by Sector of Singapore 

Het meeste geïncasseerde vermogen wordt geïnvesteerd in sociale ontwikkeling, 
veiligheid en internationale betrekkingen. 

In figuur 2-10 (pag. 38) is de verdeling van de uitgaven meer gespecificeerd. Er 
wordt het meest geïnvesteerd in veiligheid (28.8%), onderwijs (21.5%), 
gezondheidszorg (7%), nationale ontwikkelingen (5.7%), transport (7.3%) en 
handel -industrie (6.7%). 

Tussen sociale ontwikkelingen, veiligheid, internationale betrekkingen, economische 
ontwikkeling en overheidsadministratie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt. 
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T otal Ex penditure by Sector and Mi nistry Singapore 2007 - 2008 
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Figuur 2-10. Expenditure by Sector and Ministry Singapore 2008 

2.5. 7. Deelconclusie Singapore 

De overheid van Singapore ontvangt inkomsten uit verschillende belastingvormen. 
De inkomsten worden vooral geïnvesteerd in sociale ontwikkeling, veiligheid en 
internationale betrekkingen. 
In tegenstelling tot de overheid van Hong Kong investeert zij in veiligheid en 
onderwijs. 
In totaal wordt er $39,8 miljard geïnd uit belastingen en heffingen, waarvan $15,9 
miljard wordt uitgegeven aan sociale ontwikkeling en $14.1 miljard aan veiligheid en 
internationale betrekkingen. 

In tegenstelling tot Hong Kong investeert Singapore veel in orde en veiligheid 
waardoor het een zeer gestructureerde en gecontroleerde samenleving is. 
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2.6. Nederland 

In deze paragraaf zal er worden gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de 
Nederlandse overheid om de wijze waarop de drie "landen" inkomsten genereren en 
uitgaven spenderen te kunnen vergelijken. 

2.6.1. Overheidsinkomsten Nederland 2007 - 2008 

De Nederlandse Overheid genereert inkomsten uit belastingheffingen op inkomen, 
winst en vermogen en door kostprijsverhogende belastingen te innen (zie figuur 2-
11). 

Overheidsinkomsten 2007-2008 
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Figuur 2-11. Overheidsinkomsten Nederland 2007-2008 

Belastingen op inkomen, winst en vermogen bestaan uit bijvoorbeeld dividend
belasting, kansspelbelasting, loon- en inkomstenbelasting, successierechten en 
vennootschapsbelasting. 
De hoogste opbrengst wordt gegenereerd doormiddel van loon- en inkomsten
belasting (€ 44,7 miljard anno 2008) en vennootschapsbelasting (€ 18,8 miljard 
anno 2008). 

Kostprijsverhogende belasting bestaan uit accijnzen, belasting op milieugrondslag, 
belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM), belasting op rechtsverkeer, 
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belasting op zware motorrijtuigen, invoerrechten, motorrijtuigenbelasting, omzet
belasting (BTW), verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en andere producten, 
verpakkingen belasting, niet-belasting ontvangsten (waarvan ( 9,2 miljard gasbaten) 
en vliegbelasting . De omzetbelasting draagt hieraan het meeste bij (€ 43,4 miljard 
anno 2008) . 

In totaal ontving de Nederlandse overheid in 2007 ( 157,4 miljard en in 2008 
( 168,2 m iljard. 

2.6.2. Overheidsuitgaven Nederland 2007 - 2008 

De Nederlandse Overheid gebruikt haar inkomsten ter financiering van de 
maatschappelijke en sociale doelstellingen die zij als verzorg ingsstaat voor ogen 
heeft bijv . onderwijs, cultuur en wetenschap, sociale zaken en werkgelegenheid, 
gemeente en provinciefondsen (zie figuur 2-12). 

OVerheidsuitgaven Nederland 2007-2008 
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Figuur 2-12 . Overheidsuitgaven Nederland 2007-2008 

De Nederlandse overheid spendeert het grootste deel van haar inkomsten aan 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 32,5 miljard) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (€ 23,9 miljard). De Gemeente- en Provinciefondsen krijgen een 
bestedingsbedrag van ( 17,3 miljard. 
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2.6.3. Deelconclusie Nederland 

De Nederlandse overheid hanteert duidelijk een andere doelstelling dan Heng Kong 
en Singapore. 

Singapore heeft als doelstelling een veilig en goed gestructureerde samenleving te 
creëren. 

Heng Kong daarentegen legt zijn focus meer op de ontwikkeling en uitbreiding van 
de stadstaat. Zij lijkt meer bedrijfskundig te werk te gaan door direct danwel indirect 
te investeren in vastgoed, waardoor zij inkomsten genereert om de ruimtelijke 
ontwikkelingen te kunnen financieren. 

Nederland legt meer de nadruk op maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de 
persoonlijke ontwikkeling en het werkzaam zijn van de bewoners wordt ge
stimuleerd. De kwaliteit van de leefomgeving is voor Nederland een belangrijk punt 
van aandacht. Zij investeert wel degelijk in ruimtelijke ontwikkeling, maar in 
verhouding wordt er meer geïnvesteerd in de bevolking. 

Nederland als verzorgingsstaat staat voorop. 
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Deelconclusie Hoofdstuk 2. Value capturing Internationaal 

Welke methoden van value capturing zijn er internationaal toepasbaar? 
Welke instrumenten van value capturing worden toegepast in Hong Kong en 
Singapore? 

Welke methoden van value capturing zijn er internationaal toepasbaar? 

De internationale methoden van value capturing zijn weergegeven in hoofdstuk 1 
figuur 1.5 (pag. 17). De value capturing-instrumenten versement transport en 
kostentoedeling zijn in dit figuur opgenomen, maar bieden geen mogelijkheden voor 
Nederland. Deze instrumenten zijn momenteel niet toepasbaar in Nederland, doordat 
de Nederlandse wet- en regelgeving en ons politiek klimaat dit niet toelaten. 
De instrumenten zijn toegelicht in de bijlage C. Voorbeeldprojecten toepassing value 
capturing internationaal. In deze bijlage zijn verschillende instrumenten toegelicht 
aan de hand van internationale voorbeeldprojecten. 
De instrumenten die internationaal worden toegepast zijn afhankelijk van het 
wettelijke en politieke klimaat van de verschillende landen. 
Een ander voorbeeld is een ontwikkelingsmodel in Valencia (Spanje), waarbij 
personen die geen grond in eigendom hebben het recht hebben tot ontwikkeling. De 
grondeigenaar heeft nog altijd het eerste recht tot het ontwikkelen van de grond. 
Indien hij niet snel genoeg reageert of niet bereid is tot ontwikkeling over te gaan, 
kan de locale overheid een openbare aanbesteding instellen voor ontwikkelaars (die 
wel bereid zijn te ontwikkelen). De winnende partij zal in onderhandeling moeten 
gaan met de grondeigenaar ten aanzien van de winstdeling van het project. In het 
geval de grondeigenaar weigert mee te werken kan hij zijn grondrechten verliezen. 
Een dergelijk instrument zal niet passen in de huidige Nederlandse wet- en 
regelgeving, aangezien hier het recht tot zelfrealisatie een zeer sterk recht is. Het is 
echter wel een interessante methodiek, waarmee de mogelijkheden ten aanzien van 
te ontwikkelen gronden toeneemt (zie bijlage C, ontwikkelrechten, pag. 130). 
Een ander voorbeeld zijn de vrij overdraagbare ontwikkelrechten (transferable 
development rights) in 1\lew York; deze ontwikkelrechten zijn losgekoppeld van hun 
oorspronkelijke planologische locatie. Het is hierdoor mogelijk ontwikkelingsrechten 
elders in te zetten; een nadeel van dergelijke ontwikkelrechten is dat het toezicht en 
kaders verdwijnen. Dit biedt mogelijkheden voor ontwikkelaars en verkleint de 
inspraak van publieke partijen (gemeenten). Gezien de Nederlandse planologische 
structuren zal een dergelijk instrument niet worden getolereerd. 

Welke instrumenten van value capturing worden toegepast in Hong Kong en 

Singapore? 

In dit hoofdstuk zijn de internationale value capturing-instrumenten onderzocht en 
daarbij is specifiek gekeken naar de instrumenten welke worden gehanteerd in Hang 
Kong en Singapore. De instrumenten, die internationaal worden toegepast, zijn 
weergegeven in Hoofdstuk Inleiding aan de hand van figuur 1.5 (pag. 17). 

Grondopbrengsten uit actief grondbeleid (value capturing-instrument) zijn voor zowel 
Hang Kong als Singapore een belangrijke bron van overheidsinkomsten. Deze 
inkomsten worden op verschillende wijzen benut. Singapore investeert in sociale 
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ontwikkeling, veiligheid en internationale betrekkingen. Het is een staat van orde, 
structuur en veiligheid en dat vertaalt zich in de overheidsuitgaven. 
Hang Kong daarentegen investeert in ruimtelijke ontwikkelingen als vastgoed, 
snelwegen, waterwerken en drainage. In beide stadstaten wordt er direct ofwel 
indirect geïnvesteerd in vastgoed. De investering zal de onroerende zaken ten goede 
komen en kan worden verhaald door middel van de vastgoed gerelateerde 
belastingen en heffingen. 

In het geval van Hang Kong is aangetoond dat zij investeert in die voorzieningen, die 
bijdragen aan een waardestijging van de onroerende zaken. Indien het vastgoed in 
waarde is gestegen zal er meer belasting worden afgedragen. Op deze wijze vergroot 
de Hang Kongse overheid zijn inkomsten en betalen de investeringen zich terug en 
neemt eveneens de kwaliteit van het vastgoed en de openbare ruimte toe. Er kan 
worden gesproken van value capturing op staatsniveau. 

Beide stadstaten maken actief gebruik van actief grondbeleid en de overige mogelijk
heden van value capturing. De overheidsuitgaven verschillen onderling, maar dat 
neemt niet weg dat beide stadstaten zich in een relatief korte tijd hebben weten te 
ontwikkelen tot het wereldse Hang Kong en Singapore dat wij nu kennen. 

Actief grondbeleid is een zeer effectieve methoden om een waardecreërend effect te 
realiseren, maar is niet risico-ongevoelig. Indien het goed gaat met de economie en 
de vastgoedmarkt, zijn er geen grenzen: 'the sky the limit'. Echter, wanneer de 
economie instabiel is of instort (recessie), heeft dit direct effect op zowel de 
overheidsinkomstenals voor de uitgaven van de stadstaten. Het instrument kent 
hierdoor hoge toppen en mogelijk diepe dalen. Het is een risicofactor die in 
overweging moet worden genomen indien men zijn overheids-inkomsten grotendeels 
hieraan koppelt. 

Value capturing in Nederland d.m.v. actief grondbeleid, OZB-belasting opbrengsten 
Nederland genereert veel inkomsten uit belastingen en heffingen welke worden 
ingezet voor maatschappelijk ontwikkelingen. 
Nederland hanteert actief grondbeleid niet op dezelfde wijze als Hang Kong en 
Singapore. Het instrument wordt door diverse gemeenten toegepast om kosten te 
verhalen. Inmiddels zijn er ook verscheidene gemeente die af willen stappen van 
gronduitgifte in erfpacht (zie hoofdstuk 3: l\lationale methoden van value capturing). 
De verschillende gemeenten kunnen echter wel stilstaan bij de mogelijkheid om aan 
de hand van gronduitgifte in erfpacht hun investeringskosten van publieke 
voorzieningen door te berekenen. Indien zij hun grond verkopen is deze vorm van 
value capturing niet meer mogelijk. 

De inkomsten van de Nederlandse overheid komen voort uit belastingheffingen op 
inkomen, winst en vermogen en door kostprijsverhogende belastingen. Deze manier 
van inkomstenverwerving is minder marktgevoelig dan indien het grootste gedeelte 
van de overheidsinkomsten is gekoppeld aan marktwaardering van onroerende 
zaken. 
De overheidsinkomsten in Nederland zijn hierdoor stabieler in het geval we 
ecomonisch slecht weer terecht komen. Nederland is minder risico zoekend, waar
door een instrumentarium van overheidsinkomsten, dat voornamelijk op markt
waardering aankomt, hier geen mogelijkheden biedt. Gezien de uitgaven van 
Nederland zal een afname in inkomsten gevolgen hebben voor de bewoners van de 
verzorgingsstaat Nederland. 
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Hoofdstuk 3. Nationale methoden van value capturing 

Ter ondersteuning van de hoofdvragen (pag. 10) is de volgende deelvraag 
geformuleerd: 

Welke methoden van value capturing kunnen in Nederland worden toegepast en 
welke partijen krijgen met deze verschillende wijzen van value capturing te 
maken? 

3.1. Inleiding 

In Nederland wordt er geregeld gebruik gemaakt van het principe value capturing. 
Gebiedsontwikkelingsopgaven zoals stationsgebieden, met daarbij infrastructurele 
voorzieningen in combinatie met vastgoedontwikkeling, zijn ruimtelijke opgaven 
waarvoor Nederland zich op dit moment gesteld ziet. Value capturing kan bijdragen 
aan de realisatie van kostbare en grootschalige ontwikkelingsopgaven. 

In de inleiding van deze scriptie wordt verwezen naar de sleutelprojecten in 
Nederland, die het openbaarvervoernetwerk moeten gaan versterken. 
Den Haag centraal station is één van deze sleutelprojecten, waarbij eveneens 
gebruik wordt gemaakt van value capturing doormiddel van winstdeling 7 (benefit 
sharing). Dit project heeft bewezen dat winstdeling bij grote complexe infra
structurele projecten in Nederland mogelijk is. In dit geval zijn er afspraken gemaakt 
tussen de gemeente Den Haag en private partijen met betrekking tot de winstdeling. 

Tijdens de ontwikkelingsfase van Rotterdam centraal station is getracht value 
capturing toe te passen, maar dit is niet doorgevoerd omdat partijen het niet eens 
konden worden over de rendementspercentages. Verschillende private partijen 
hebben zich tijdens de onderhandelingen teruggetrokken, waardoor er geen 
mogelijkheid ontstond voor het toepassen van value capturing. 

Uit dit voorbeeld kan worden geconcludeerd dat onbekendheid met het 
onderhandelingsproces en daarnaast het onvermogen om de onzekerheden ten 
aanzien van rendement-risico verhoudingen te minimaliseren parten heeft gespeeld 
bij de uiteindelijke uitkomst. 

Ervaring in het organisatorische aspect zal ertoe bijdragen dat de bereidheid tot 
samenwerking tussen de betrokken partijen toe zal nemen [Offermans, 2004]. 

In navolging van figuur 1-5 (pag. 17) staan in figuur 3-1 (pag. 45) de verschillende 
instrumenten van value capturing in Nederland afgestemd op de Nederlandse wet
en regelgeving. Er is een onderverdeling gemaakt tussen de directe, indirecte-, 

7 "Benefit sharinq (winstdeling): Een arrangement tussen de overheid als subsidieverstrekker en 

subsidieontvanger(s), waarbij de overheid een financiële bijdrage verstrekt ten behoeve van een project 

en waarbij de subsidieontvanger die de overheid onder bepaalde voorwaarden laat meedelen in 

toekomstige waardestijging binnen commerciële delen van dat project, die zonder die subsidie niet zou 

zijn ontstaan" [Handleiding Benefit sharing, Kenniscentrum PPS, 2001]. 
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externe en interne value capturing, publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden van 
waarde-afroming. 

Publiekrechtelijke 
mogelijkheden 

Privaatrechtelijke 
mogelijkheden 

Publiekrechtelijk 
ondersteuning 

.... IQtlll-1 

1. RuinMj!l pldlgiiCh naldMt 
2.&aldle 
3.0Neigllllng 
4. Wlt Voo:l .. 8ilaiiiGe!MeiWI 

Dwingendrechtelijk 

Figuur 3-1. Value capturing-methoden in Nederland per 1 juli 2008 

45 



3.2. Directe, indirecte value capturing en algemene middelen 

De verschillende value capturing-vormen zijn eerder aan de orde gekomen in 
hoofdstuk 1. Welke te onderscheiden zijn in directe, indirecte value capturing
vormen en algemene middelen (zie figuur 3-1, pag. 45). 

3.2.1. Toepassingsmogelijkheden van directe value capturing 

Directe value capturing is een mogelijkheid om de profiterende partijen direct te 
belasten door het innen van een gebruikersvergoeding. De investerings- en 
onderhoudskosten worden hierbij doorberekend aan de gebruiker van de publieke 
voorziening. 

Voorbeelden van directe value capturing zijn congestieheffing, gebruikersheffing 
openbaarvervoer, parkeergelden en tolheffing. 

3.2.2 . Toepassingsmogelijkheden indirecte value capturing 

Het afromen van waardevermeerdering kan langs verschillende wegen, namelijk 
publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. 
De publieke instellingen kunnen kiezen om zowel langs publiekrechtelijke als privaat
rechtelijke weg waardevermeerdering af te romen en zij kunnen daarnaast gebruik 
maken van de publiekrechtelijke ondersteuningsinstrumenten, die nader zullen 
worden toegelicht in paragraaf 3.4 indirecte value capturing publiek rechtelijke 
instrumenten8

. 

Private partijen kunnen doormiddel van de privaatrechtelijke instrumenten meer
waarde afromen van andere private partijen (ontwikkelaars, grond- en vastgoed
eigenaren), middels minnelijke value capturing. De verschillende privaatrechtelijk 
mogelijkheden zullen worden toegelicht in paragraaf 3.5 indirecte value capturing 
privaatrechtelijke instrumenten. 

3.2.3. Algemene middelen 

Algemene middelen zijn belastingen, die worden geïnd bij de gehele Nederlandse 
bevolking . De belastingen moeten door iedereen worden afgedragen aan de 
overheid. 

Voorbeelden van algemene middelen zijn verschillende vormen van belasting zoals 
dividendbelasting, loon- en inkomstenbelasting, kansspelbelasting, successierechten 
en vennootschapsbelasting. 

In de volgende paragrafen 3.3 en 3.4 zal worden ingaan op de toepassings
mogelijkheden van indirecte value capturing in Nederland (publiek- en 
privaatrechtelijk). 

8 Publiekrecht : heeft betrekking op de rechtsregels die een relatie hebben op de organisatie van de 

overheid en haar verhouding met burgers [Daamen, 2005]. Voorbeelden van publiekrechtelijke 

regelgeving zijn wetten zoals de Grondwet en Gemeentewet. 
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3.3. Indirecte value capturing publiek rechtelijke instrumenten 

De overheid bezit verschillende publiekrechtelijke instrumenten om een deel van de 
investeringskosten te verhalen. 

Onderstaand volgen enkele mogelijkheden van deze publiekrechtelijke 
toepassingsmogelijkheden van value capturing. 

Belasting: 
1. Baatbelasti nq 
2. Onroerend Zaak Belasting (OZB) 

Verplichte bijdrage: 
3. Exploitatievergunning 

Kostenverhaal nieuwe Wro kostensoortenlijst 

3.3.1. Baatbelasting9 

Het toepassen van baatbelasting heeft als kenmerk dat de verhaalbare kosten niet 
hoger mogen zijn dan de gemaakte kosten. Daarnaast moet worden gewerkt met 
bekostigingsbesluiten en aan de hand waarvan de baatbelastingaanslagen worden 
opgelegd. 

Begrip baatbelasting: Artikel 222 Gemeentewet. Deel 1 

"Ter zake van de m een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen onroerende zaak die gebaat 15 door 

voorz1eningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemecn Lebestuur, kan 

van degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, een 

baatbelasting worden geheven, waarbiJ de aan de voorz1eningen verbonden lasten geheel of gedeelteliJk worden 

omgeslagen" [Gemeentct·vet artikel 222]. 

Het toepassen van baatbelasting, als mogelijkheid tot het afromen van meerwaarde, 
blijkt in de praktijk niet altijd effectief. Er zal een duidelijk verband moeten worden 
aangetoond tussen de voorziening en de omvang van de baat. Indien dit niet kan 
worden aangetoond, kan deze vorm van afroming niet plaatsvinden. 

Uit jurisprudentie blijkt dat bij zes van de tien gevallen baatbelasting succesvol kan 
worden toegepast. Baatbelasting, als vorm van waardeafroming, is echter impopulair 
bij de verschillende gemeenten, omdat een jaar na realisatie van een voorziening 
aantoonbaar sprake van profijt moet zijn. Het instrument heeft hierdoor een groot 
afbreukrisico [Oudenaarden (2003) in Huisman (2006)]. 

3.3.2. Onroerendzaakbelasting (OZB): Incrementele belasting 

De situatie, waarbij investeringen in infrastructuur een waardevermeerdering van 
onroerende zaken tot stand brengt, kan resulteren in een toename van de bestaande 

9 Baatbelasting: is een vorm van kostenverhaal ten aanzien van de grondexploitatie op eigenaren van 

onroerende zaken. De juridische basis van het heffen van baatbelasting is vastgelegd in artikel 222 van de 

gemeentewet. 
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belasting opbrengsten. Belastingtarieven worden afgestemd op de waarde van de 
onroerende zaak (in het economische verkeer) en indien deze stijgt, zal de 
opbrengst van de onroerendzaakbelasting toenemen. 

De overheid kan value capturing toepassen door deze incrementele belasting
opbrengsten te gebruiken voor de investering in infrastructuur. In dit voorbeeld 
vallen de opbrengsten echter niet samen met het tijdstip van de investering; daarom 
worden er obligaties gekocht met de toekomstige opbrengsten als dekking. 
Een belangrijk voordeel van deze wijze van het benutten van belastinginkomsten is 
dat er geen nieuwe heffingen hoeven te worden geheven. In de voorgaande situatie 
zal er minder onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan ten aanzien van het im
plementeren van de heffing en zal eventueel protest van de bevolking achterwege 
blijven. 
De OZB wordt vastgesteld als percentage van de waarde van de onroerende zaken. 
Indien deze fluctueert, zijn de uiteindelijke opbrengsten onzeker. 

Nederland kent een dergelijke heffingsgrondslag op de waarde van onroerende 
zaken, namelijk de Onroerend Zaak Belasting (OZB; eigenarenbelasting) als 
heffingsgrondslag geldt de WOZ10-waarde (Wet waardering Onroerende Zaken). 
Doordat de incrementele belastingen worden gekoppeld aan infrastructurele 
uitgaven, zijn de baten en lasten vanuit het profijt beginsel eerlijker verdeeld dan 
wanneer deze uit algemene middelen worden betaald. 

Incrementele belasting is in onder andere Amerika en Zweden populair en ook 
succesvol gebleken. Project voorbeeld is 0restad in Kopenhagen (zie bijlage C. 
Voorbeeldprojecten toepassing value capturing internationaal) [Offermans, Holt 2006 
en Hilgers 2008]. 

3.3.3. Exploitatievergunningen = Operating Permit 

Overheden kunnen gebruik maken van bestemmingsplannen en exploitatie
vergunningen, wanneer er moet worden onderhandeld over een bijdrage voor 
publieke voorzieningen. Een voordeel is dat men hierbij ook kwaliteitseisen kan 
stellen. 

De exploitatievergunning zal verplicht zijn wanneer men wenst te ontwikkelen. 
Indien men geen bijdrage levert, krijgt de exploitant (ontwikkelaar) geen 
vergunning. De exploitatievergunning maakt dwingendrechtelijk kostenverhaal 
mogelijk, dit in tegenstelling tot de exploitatieovereenkomst, die doormiddel van 
wilsovereenstemming wordt afgesloten. 
De kosten, die men wil verhalen, zullen opgenomen moeten zijn in de kosten
soortenlijst en daarnaast zullen zij ook aan de selectiecriteria (profijt, toereken
baarheid en proportionaliteit) moeten voldoen. 

Het exploitatieplan is geïntroduceerd als een 'stok achter de deur' wanneer het 
aankomt op het weigeren van een bijdrage binnen een plangebied. Het vrijspel van 
'free riders' heeft ertoe geleid dat er een nieuwe wet is ontwikkeld: de nieuwe Wro. 
De wet is van kracht sinds 1 juli 2008. 

10 De WOZ (wet waardering onroerende zaken) regelt de waardering van alle onroerende zaken in 

Nederland ten behoeve van belastingheffing. 
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Kostenverhaal via publiekrechtelijk spoor: Van de oude WRO naar de nieuwe Wro 
De op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro) is de 
opvolger van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude WRO). 

Deze nieuwe wet brengt een groot scala aan veranderingen met zich mee, waarvan 
een belangrijk punt scheiding tussen beleid, normstelling en uitvoering 
[Swijnenburg, 2009]. 

Een ander belangrijk verschil is dat de zogenoemde artikel 19-procedure oude WRO 
niet meer bestaat. Hiervoor in de plaats is gekomen het projectbesluit: "Hierbij wordt 
geen vrijstelling van het bestemmingsplan verleend, maar vervangt het project
besluit een deel van het bestemmingsplan" [Nijs, 2008]. 

Een andere wijziging ten aanzien van de oude WRO is het onderdeel grondexploitatie 
van de nieuwe Wro. Dit onderdeel maakt het mogelijk om publiekrechtelijk kosten te 
verhalen bij profiterende (private)partijen; op deze wijze kunnen de 'free-riders' 
worden aangepakt. Het kostenverhaal maakt het mogelijk om grondexploitatiekosten 
van een gebied te verhalen op alle eigenaren binnen het exploitatiegebied . 

Van value capturing kan worden gesproken doordat de overheid met de nieuwe wet 
kosten kan doorberekenen voor publieke voorzieningen in een plangebied, waarvoor 
een (bouw)vergunningaanvraag is ingediend. 

In Hoofdstuk 4. Wat betekent de invoering van de nieuwe Wet Wro per 1 juli 2008 
voor het toepassen van value capturing? De gevolgen van de nieuwe Wro zullen in 
dit hoofdstuk nader worden toegelicht . 

3.4. Indirecte value capturing privaatrechtelijke instrumenten 

In het privaatrechtelijke kostenverhaal artikel 6.24 van het Besluit ruimtelijke 
ordening staat vermeld dat Burgemeester en Wethouders overeenkomsten kunnen 
sluiten met betrekking tot de grondexploitatie. In artikel 6.24 staat eveneens welke 
bepalingen in een dergelijke overeenkomst kunnen worden opgenomen: namelijk 
bepalingen met betrekking tot de financiële bijdragen aan de grondexploitatie en de 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

Een financiële bijdrage aan de grondexploitatie is erg interessant, aangezien het hier 
ruimtelijke activiteiten betreft, die geen direct verband met de te ontwikkelen 
gebieden hoeven te hebben (bijv. bovenplanse activiteiten). 

Indien langs privaatrechtelijke weg kosten worden verhaald, heeft de wetgever de 
contractspartijen vrij gelaten ten aanzien van deze kosten(soorten). 

Anterieure overeenkomst: indien er een overeenkomst wordt gesloten voor een 
gebied, waarvoor nog geen exploitatieplan is vastgesteld. 

Posterieure overeenkomst: De contractvrijheid kan enigszins worden beperkt als er 
voor een bepaalde locatie al een exploitatieplan is vastgesteld en een ontwikkelaar 
nadien toch een contract wil aangaan met de gemeente. De bewegingsvrijheid is dan 
aanzienlijk kleiner, aangezien niet mag worden afgeweken van het exploitatieplan. 
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Beide overeenkomsten maken onderdeel uit van het privaatrechtelijke spoor van 
kostenverhaa I. 

Onderstaand volgen enkele mogelijkheden van deze privaatrechtelijke toepassings
mogelijkheden van value capturing: 

Vrijwillige bijdrage: 

1. Actief grondbeleid 
2. Ontwikkelaarbijdrage 
3. Ontwikkelingsheffinqen 
4. Ontwikkelrechten 
5. Samenwerkingsovereenkomst 
6. Exploitatieovereenkomst 
7. Verbindinasheffing 
8. Winstdeling 

Dwingendrechtelijke bijdrage: 

9. Heffinqsdistricten (zie §3.5. pag. 56) 

3.4.1. Actief grondbeleid = Municipal land disposal I leasing 

Bij actief grondbeleid wordt grond aangekocht om het vervolgens na het bouwrijp 
maken weer te verkopen of in erfpacht uit te geven aan marktpartijen. De kosten die 
voortkomen uit het bouwrijp maken van de gronden en de kosten voor aanleg van 
enkele vormen van infrastructuur worden daarbij verrekend in de uitgifteprijs. 

Actief grondbeleid is toepasbaar voor zowel publieke als private partijen. 

Erfpacht11 

De grondeigenaar kan de ontstane waardevermeerdering door de gemaakte 
investeringen zelf te gelden maken, indien hij gebruik maakt van kortdurende 
erfpachtperi ode. 
Het kapitaliseren van deze waardevermeerdering is mogelijk wanneer de erfpacht
overeenkomst afloopt en de canon wordt bijgesteld ten aanzien van de marktwaarde 
van het onroerend goed. 
Het uitgeven van grond in erfpacht heeft als voordeel dat men zijn grondpositie en 
eigendomsrecht behoudt en daarnaast in een erfpachtovereenkomst kwaliteitseisen 
op kan nemen zoals een verplichte deelname ten aanzien van bijvoorbeeld park
managemene2. 

11 "Erfuacht: is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft een(s) anders onroerende zaak 

te houden en te gebruiken" [Burgerlijk wetboek 5, titel 7, artikel 85]. 
12 "Parkmanaqement: is het sturen van inrichting en beheer op een kantorenpark en bedrijventerrein, met 

als doel het verkrijgen en op lange termijn behouden van een hoog kwaliteitsniveau van zowel de 

openbare als de private ruimte" [Engelenburg van, 1998]. 
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Recht van opstal 13 

Recht van opstal houdt in dat er een splitsing van eigendom plaatsvindt. Opstalrecht 
wordt vooral gevestigd ter voorkoming van eigendomsverlies door natrekking. 
Natrekking houdt in het geval van roerende zaken in dat de eigenaar van de hoofd
zaak tevens eigenaar van de daaraan toegevoegde bestanddelen wordt [Caspel van, 
Gokkel, Klijn, 2008]. Hierdoor wordt de eigenaar van de grond automatisch eigenaar 
van het vastgoed. 

Onderstaand volgen enkele voorbeelden van actief grondbeleid, zoals erfpacht en het 
recht van opstal. 

Erfpacht 
Het erfpachtstelsel wordt al geruime tijd toegepast in Nederland. Specifiek doel is het 
afromen van private winsten verkregen uit publiek handelen (investeringen). 
Verschillende gemeenten in Nederland maken gebruik van gronduitgifte in erfpacht 
waaronder bijvoorbeeld: Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Het uitgifte
percentage verschilt per gemeente. In Amsterdam en Utrecht wordt 80% tot 90% 
van de grond in erfpacht uitgegeven, waardoor deze gemeenten hun investeringen in 
publieke voorzieningen kunnen bekostigen (actief grondbeleid). Verschillende 
gemeenten willen afzien van het principe van gronduitgifte in erfpacht of stappen 
over op een stelsel van erfpacht en eigendom. 

De erfpachter wordt in economische zin eigenaar van de grond en hij heeft het recht 
om opstallen te ontwikkelen en deze zonder verdere toestemming te verkopen 
(tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen). 

De erfpachter zal een vergoeding (canon) moeten betalen voor deze rechten aan de 
wettelijke eigenaar [Burgerlijk wetboek 5, titel 7, artikel 85]. 
De canon kan in één keer worden afgekocht of de erfpachter kan kiezen voor een 
periodieke bijdrage. In de praktijk wordt deze geregeld afgekocht voor de gehele 
erfpachtduur. Na afloop van de erfpachtduur zal een nieuwe canon moeten worden 
vastgesteld . 
Het meest voorkomende erfpachttijdvak is 50 jaar, daarnaast is het eveneens 
mogelijk om erfpachtovereenkomst af te sluiten voor 25, 30, 60, 75, 99 jaar en/ of 
eeuwig durend. De grondprijs zal bij tijdelijke en de voortdurende erfpacht opnieuw 
worden bepaald na het aflopen van de erfpachtperiode [Nelisse, 2008]. 

De verhoging van de canon in combinatie met de waardeontwikkeling van de grond 
(enjof eventueel vastgoed indien men geen recht van opstal heeft gevestigd op de 
locatie), biedt de mogelijkheid om de toekomstige waardegroei af te romen en te 
gelde te maken. Naast de financiële vergoeding kunnen in een erfpachtovereenkomst 
kwaliteitseisen worden opgenomen, verplichte deelname parkmanagement en/of een 
financiële bijdrage extra (locatiegebonden) voorzieningen. 

Voorbeeld erfpacht: 
De grond wordt uitgegeven in erfpacht, indien een partij tegen een vergoeding 
(canon) gebruik mag maken van de grond. De grond blijft echter in eigendom van de 
verpachter. 

13 "Het recht yan opstal: is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van andere 

gebouwen, werken of beplanting in eigendom te hebben of te verkrijgen" [Burgerlijk Wetboek 5, titel 8, 

artikel lOl]. 
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Recht van opstal 
Horizontale splitsing van eigendom, de grond is in eigendom van de grondeigenaar 
en door het recht van opstal te vestigen zal het vastgoed in eigendom zijn komen 
van de persoon, die het recht van opstal heeft gevestigd op de grond. 

Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel afhankelijk zijn van een zakelijk of 
persoonlijk recht (huur of pacht). 
In de praktijk worden opstalrechten veelal gebruikt bij projecten in de agrarische 
sfeer en in havengebieden. 

In de akte van vestiging kan de opstaller de verplichting worden opgelegd aan de 
eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de 
retributie, te betalen [Burgerlijk wetboek 5, titel 8, artikel 101]. 

De vestiging van het recht van opstal is een mogelijkheid om value capturing toe te 
passen . Doordat men eveneens zijn grondpositie behoudt kan men profiteren van 
eventuele waardestijging en daarnaast een gebruikersvergoeding vragen, welke kan 
worden ingezet ter compensatie van investerings- en/of onderhoudskosten van de 
betreffende locatie. 

Voorbeeld recht van opstal 
Opstalrecht is een goede toepassingsmogelijkheid indien een parkeergarage wordt 
gerealiseerd en geëxploiteerd in een publiek privaat samenwerkingskader (PPS). 
Het recht van opstal is te combineren met erfpacht. De grondeigenaar kan hierdoor 
profiteren van de waardeontwikkeling van de grond en daarnaast ontvangt hij een 
retributie. De retributie kan worden gebruikt voor de investerings- en onderhouds
kosten van de betreffende locatie. 

3.4.2 . Exploitatieovereenkomst = Development agreement of eperating agreement 

Een exploitatieovereenkomst kan worden gesloten, indien de grondeigenaar geen 
risico wenst te dragen bij de gebiedsexploitatie. Deze overeenkomst komt neer op 
een wilsovereenstemming tussen de overeenkomende markt- en/of publieke partijen 
[Toenmalig artikel 42 oude WRO]. Het instrumentarium is gericht op ontwikkelaars 
en eigenaars van grond en/of opstallen. 

De exploitatieovereenkomst maakt het mogelijk om randvoorwaarden en eisen te 
stellen aan het te ontwikkelen gebied. Er kunnen afspraken gemaakt worden ten 
aanzien van de grondexploitatie al dan niet in combinatie met opstalontwikkeling 
en/of opstalexploitatie. 

Een exploitatieovereenkomst kan een vergelijkbare vorm van value capturing tot 
stand brengen als bij het instrument actief grondbeleid. De grondexploitatiekosten 
kunnen worden doorberekend in de grondprijzen en integratie met opstal
ontwikkeling en/of opstalexploitatie biedt de mogelijkheid om met de opbrengsten 
hieruit de interne value capturing aan te vullen [Huisman, 2006]. 

Een vorm van value capturing welke ook kan worden opgenomen in een exploitatie
overeenkomst is winstdeling. Deze wordt nader toegelicht in dit hoofdstuk onder in 
de subparagraaf 3.4.8 (pag. 55-56). 
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3.4 .3. Ontwikkelaarbijdrage = Developer Contribution 

Private partijen zullen bereid zijn een ontwikkelaarbijdrage te leveren, omdat zij 
profijt van een voorziening hebben. De betrokken partijen zullen het eens moeten 
worden over de scope en uitvoering van het project, waardoor het organisatorisch 
talent zal vergen [Offermans, Holt (2006) in Hitgers (2008)]. 

In de meeste gevallen is er sprake van een eenmalige vrijwillige bijdrage. Het is 
echter ook mogelijk dat private partijen dieper in de buidel tasten om een 
project/plan tot realisatie te brengen. Een bijdrage in natura behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. De ontwikkelaarbijdragen kunnen worden opgenomen in de ver
schillende overeenkomsten zoals de samenwerkings-, de exploitatie- en/of de 
realisatieovereenkomst. 

Voorbeeld ontwikkelaarbijdrage 
Hierbij wordt er door een ontwikkelaar een bijdrage geleverd aan een project-plan, 
dit kan een financiële of een bijdrage in natura zijn. 

3.4.4. Ontwikkelingsheffing = Development charge and Impact fee 

"Het concept achter ontwikkelingsheffingen is dat nieuwe bebouwing verdere druk 
legt op het vervoernetwerk en dat dit tot verhoogde kosten (onderhoud & 
uitbreiding) leidt, waarvoor een bijdrage wordt geëist van ontwikkelaars" [Hilgers, 
2008]. 

Wanneer men spreekt van ontwikkelingsheffingen, wordt niet alleen nieuwbouw 
belast maar ook bestaande bebouwing. Deze manier van heffen is altijd aan een 
bestemmingsplan gekoppeld, hierdoor is het niet mogelijk om deze inkomsten ad hoc 
(direct) te investeren. 

Ontwikkelingsheffing houdt in dat er een bijdrage wordt gevraagd van een 
ontwikkelaar. 

Deze betaling kan éénrnalig zijn of in de vorm van een periodieke belasting 
(vloeroppervlak). De heffingen worden vaak gebruikt als voorwaarde om te kunnen 
ontwikkelen binnen een bepaald plangebied. Dergelijke onderhandelingen vinden 
plaats in gebieden waar sprake is van een sterke economische groei om uitwijking 
naar eventuele andere locaties te voorkomen [ReUrbA2 , 2007]. 

In een land als Nederland, waar financiering op nationaal niveau plaatsvindt, is deze 
manier van heffen minder geschikt [Offermans, 2004]. Daarom wordt hier gebruik 
gemaakt van leges, welke gekoppeld zijn aan gemeentelijke handelingen 
(bouwvergunning/etc.). Het innen van een heffing kan worden gezien als value 
capturing, indien er door de verkregen vergunning een compensatie kan ontstaan in 
de gemeentelijke investeringskosten binnen hetzelfde plangebied als waarvoor de 
vegunning verkregen is. 

3.4 .5. Ontwikkelingsrechten = Development rights 

Wanneer men gebruik maakt van ontwikkelingsrechten, wordt er gesproken over het 
leasen en/of verkopen van ontwikkelingsrechten van grond naast, onder of boven 
het plangebied (infrastructuur private ontwikkelaar) aan private ontwikkelaars zoals 
bijv. een vervoersonderneming. 
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Ontwikkelingsrechten zijn in verschillende vormen te onderscheiden: grond-, lucht
en waterontwikkelingsrechten. 

Verhandelen (veilen) van ontwikkelingsrechten 

A. Leasen 
Leasen heeft vaak de voorkeur, omdat dit een geldstroom oplevert en men controle 
behoudt op de functie van de grond en men blijft profiteren van de waarde
vermeerdering van de grond. 

B. Ontwikkelingsrechten bewaren 
Een partij kan er ook voor kiezen zijn ontwikkelingsrechten te bewaren. Indien een 
partij hiervoor kiest, kan hij altijd later nog besluiten tot het ontwikkelen. 
Ontwikkelingsrechten zijn namelijk onbeperkt te behouden [Nieuwenhof van den, 
2006]. 

C. Ontwikkelingsrechten gebruiken 
Ontwikkelingsrechten kunnen ook worden gebruikt door een partij om rendabel te 
kunnen ontwikkelen in een ontwikkelingszone in de provincie die de ontwikkelings
rechten heeft toegekend. "De gemeente waar men de ontwikkelingsrechten 
genereert hoeft dus niet dezelfde te zijn als waar men de ontwikkelingsrechten 
gebruikt" [Nieuwenhof van den, 2006]. 

D. Ontwikkelingsrechten verhandelen = Transferable Development rights 
De kopende en verkopende partijen onderhandelen over de koop van 
ontwikkelingsrechten. Beide partijen dienen zich te melden bij de provincie. 

De prijs van ontwikkelingsrechten zal worden bepaald door de marktwerking, die 
onder andere wordt beïnvloed door de ontwikkelpotentie en kosten van de binnen de 
provinciale doelstellingen vallende onrendabele ontwikkelingen [Nieuwenhof van den, 
2006]. 

Het belangrijkste doel van het handelen in ontwikkelingsrechten ten aanzien van 
value capturing is het verkrijgen van een grondpositie binnen een plangebied en 
daarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van dit gebied. 

Voorbeeld 
Ontwikkelingsrechten kunnen worden ingezet om value capturing toe te passen. 
Partijen kunnen tijdens de onderhandelingsfase afspraken maken over een financiële 
bijdrage aan publieke voorzieningen mits daar ontwikkelingsrechten tegenover 
staan. 
Een voorbeeld van ontwikkelingsrechten zijn airrights14 (Rotterdam hanteert deze 
methode van value capturing). 

3.4.6. Samenwerkingsovereenkomst (SOK) = Working agreement 

(Cooperation agreement or collaboration agreement) 
De samenwerkingsovereenkomst is een weergave van de afspraken die betrokken 
partijen onderling maken ten aanzien van de aansprakelijkheid, fiscale eigen-

14 Air-riahts- luchtrechten: is een vorm van ontwikkelingsrechten, waardoor in verticale zin meer m 2 WO 

kan worden ontwikkeld (meer verhuurbaar vloeroppervlak betekend meer waarde ten aanzien van het 

vastgoed). 
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schappen en zeggenschap. Een samenwerkingsovereenkomst kan tevens worden 
gebruikt als voorloper op een complexere samenwerkingsvorm met of zonder 
rechtspersoonlijkheid. 

Het is mogelijk om in samenwerkingsovereenkomsten afspraken te maken ten 
aanzien van een financiële bijdrage, welke langs publiekrechtelijk spoor niet mag 
worden verhaald, indien deze niet zijn opgenomen in de kostensoortenlijst. 

Voorbeeld 
Een samenwerkingsovereenkomst kan value capturing tot stand brengen, omdat de 
betrokken partijen afspraken maken om een bijdrage te leveren aan publieke voor
zieningen die ten goede komen aan de waarde van hun onroerende zaken. Hierbij 
wordt een bijdrage geleverd, omdat de betrokken partijen (zowel publiek als privaat) 
belang hebben bij waarde-creatie van een plangebied/project. Het voordeel van een 
samenwerkingsovereenkomst is dat de betrokken partijen inzien dat zij belang 
hebben bij een samenwerking en dus bereid zijn een financiële bijdrage te leveren. 
De financiële bijdrage biedt mogelijkheden om kwalitatief sterke publieke voor
zieningen te ontwikkelen. 

3.4. 7. Verbindingsheffing = Conneetion fee 

Bij een verbindingsheffing zal een ontwikkelaar of vastgoedeigenaar betalen voor het 
recht om verbonden te worden met een voorziening (bijv. een trein- en/of 
metrostation). De verbindingsheffing houdt in dat er een eenmalige of periodieke 
bijdrage moet worden betaald. 
Een bijkomstigheid kan zijn, dat de ontwikkelaar en/of vastgoedeigenaar zorg zal 
moeten dragen voor het onderhoud van deze verbinding (loopbrug/gang). 

Voorbeeld 
Indien door de toegevoegde voorziening een betere bereikbaarheid ontstaat, zal de 
ontwikkelaar hogere huren kunnen genereren, waardoor hij de verbindingsheffing 
kan betalen en de vervoermaatschappij een aantrekkelijker vervoerproduct kan aan
bieden. 

3.4.8. Winstdeling 15 = Benefitsharing (Profit sharing) 

Bij winstdeling worden er afspraken gemaakt tussen publieke en private partijen 
over de winsten uit de commerciële activiteiten, die voortvloeien uit de publieke 
investeringen. Tijdens de onderhandelingen over winstdeling worden er afspraken 
gemaakt over de hoogte van de bijdrage en wanneer deze betaald dient te worden 
(bijvoorbeeld indien het rendement of de opbrengst een bepaald niveau 
overschrijdt). Een andere mogelijkheid van winstdeling is een afdracht van (alle) 
winst uit commerciële activiteiten tot een bepaald bedrag, waarbij de overige winst 
in handen blijft van de private partijen. 

Bij het sluiten van een overeenkomst met winstdeling zijn er drie belangrijke 
variabelen, die ingevuld dienen te worden. Allereerst moet er bepaald worden aan 

15 "Benefit sharinq (Winstdeling) : Een arrangement tussen de overheid als subsidieverstrekker en 

subsidieontvanger(s), waarbij de overheid een financiële bijdrage verstrekt ten behoeve van een project 

en waarbij de subsidieontvanger die de overheid onder bepaalde voorwaarden laat meedelen in 

toekomstige waardestijging binnen commerciële delen van dat project, die zonder die subsidie niet zou 

zijn ontstaan" [Handleiding Benefit sharing, Kenniscentrum PPS, 2001]. 
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welke grondslagvariabelen de verdeling wordt gekoppeld (bijv. opbrengsten, 
rendement en winst). Aan deze grondslagvariabelen wordt vervolgens een norm 
(benchmark) op grond waarvan verdelingsafspraken kunnen worden gemaakt. 
[Hilgers, 2008] In het geval men gebruik wenst te maken van winstdeling, ligt de 
complexiteit niet zozeer in de constructie zelf maar meer in hoe de verschillende 
actoren hieraan invulling willen geven. De invulling van de variabelen is bepalend 
voor het potentiële rendement van de private partijen en daarnaast is het voor 
publieke partijen van belang in welke mate zij mee profiteren van de overwinsten 
[Offermans, Holt, 2006 in Hilgers 2008]. 

Winstdelingafspraken kunnen voorkómen dat een partij ('free rider') overmatig kan 
profiteren van ingrepen in het openbare gebied. 

Voorbeeld 
Een voorbeeld, waarbij benefitsharing is toegepast, is het project in Rijnsburg. In 
deze casus heeft de gemeente afspraken gemaakt over de publiekrechtelijke 
middelen zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeente en zijn er afspraken gemaakt ten 
aanzien van winstdeling (De overwinst16 wordt in een verhouding van 40% tot 60% 
verdeeld tussen respectievelijk Gemeente en Arcadis). 

3.5. Privaatrechtelijk instrumentarium met publiekrechtelijke tussenkomst 

3.5.1. Heffingsdistricten = Assesment districts 

De omzetstijging en waardestijging binnen een gebied kan tot stand worden 
gebracht door ingrepen in de openbare ruimte en infrastructuur. Met het heffen van 
een bijdrage binnen een (plan)gebied kunnen de ruimtelijke ingrepen gedeeltelijk 
worden gefinancierd. 

Indien men gebruik wenst te maken van heffingsdistricten, heeft dit gevolgen voor 
specifieke doelgroepen die belasting moeten betalen voor publieke voorzieningen, 
welke naar rato van de afstand tot de voorziening zal worden doorberekend. 
Heffingen kunnen ook gebaseerd worden op perceelgrootte, het aantal vierkante 
meters bebouwing, de vastgoed waarde en/ of een combinatie van deze heffings
indicatoren. 

In Nederland is een experimentenwet bedrijfsgerichte gebiedsverbetering (BGV's) 
van kracht. Dit instrument biedt mogelijkheden om dwingend kosten te verhalen bij 
profiterende partijen. Het instrument kan alleen worden toegepast indien de 
gemeente hier toestemming voor geeft en de meerderheid van de betrokken partijen 
instemt met een dergelijke vergoeding. 

3.5.2. Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) 

In Nederland zijn er momenteel ontwikkelingen betreffende de Experimentenwet 
Bed rijfsgerichte gebiedsverbeteri ng ( BGV's). 

De experimentenwet BGV wordt gehanteerd als pilot en biedt gebruikers en 
eigenaren van grond en vastgoed de gelegenheid om, bij voldoende draagvlak, met 
behulp van de gemeente dwingende afspraken te maken voor alle in het gebied 

16 Overwinst: is het deel van het overschot op de gehele exploitatie, dat resteert na realisatie van alle 

deelexploitaties en na aftrek van de winstverwachting [Huisman, 2006]. 
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gevestigde partijen over een bijdrage voor verbetering van de openbare ruimte 
[Huisman, 2006]. Deze wijze van gebiedsverbetering is in Nederland nog niet van 
kracht, de proefperiode van de experimenten wet Bedrijfgerichte GebiedsVerbetering 
(BGV) is echter in gebruik tot 2015. 

"Het doel van de BGV's is om omzetstijging, waardevermeerdering en kosten
verdeling voor ondernemers en eigenaren binnen een gebied tot stand te brengen" 
[Huisman, Wigmans, 2006]. Een gezamenlijke investering ligt voor de hand, 
aangezien dit synergie voordelen oplevert en het effect op de gemaakte investering 
groter maakt. 
"De gemeente faciliteert de ondernemers door de BGV-methode te innen en uit te 
keren aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers in 
het gebied uitvoert" [Tweede kamer der Staten Generaal, 2007-2008]. 

In Nederland wordt al gebruik gemaakt van verschillende vormen van gebieds
management zoals centrummanagement, parkmanagement en samenwerkings
verbanden op het gebied van keurmerken en veilig ondernemen. Structurele 
voorzieningen en een gelijkmatige verdeling van de lasten maken deze verschillende 
vormen van gebiedsmanagement zwak, waardoor dergelijke investeringen moeizaam 
van de grond komen of zelfs voortijdig sneuvelen. 
De bijdragen moeten zorgen voor een schoner, veiliger en aantrekkelijkere (bedrijfs) 
omgeving. De activiteiten die voorkomen uit de BGV-zone zullen aanvullend zijn op 
de gemeentelijke diensten. 

De Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering is een voorbeeld van value capturing, aan
gezien het geïnde kapitaal zal worden gebruikt om de speciale voorzieningen te 
financieren binnen een district (plangebied), welke bij zullen dragen aan een waarde
vermeerdering van onroerende zaken. 

Voorbeeld Nederland 
In Nederland is tijdens de ontwikkeling van de Koopgoot in Rotterdam een 
conceptuele vorm van een BID (BGV) toegepast. 

3.6. Interne value capturing 

Interne value capturing valt onder indirecte value capturing en is onder te verdelen 
in stationsexploitatie en totaalontwikkelaar. 

De positieve invloeden van investeringen komen bij interne value capturing niet toe 
aan externe partijen. Dit komt neer op het volgende: de baten komen toe aan 
diegene die de investering heeft bekostigd. In de grondexploitatie worden de kosten 
voor de openbare ruimte en de infrastructuur meegenomen en zo dragen de 
afnemers van de grond bij aan de gedane investeringen [Huisman, 2006]. 

Voorbeeld 
De afnemers van grond betalen aan de hand van de grondprijs mee aan de kosten 
voor de openbare ruimte en infrastructuur. 
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Praktijk voorbeeld 
Schiphol Real Estate B.V. levert een bijdrage aan de infrastructuur door een 
vergoeding te betalen aan Schiphol Nederland B.V. (zie figuur 3-2 value capturing 
Schiphol). 

Figuur 3-2. Value capturing Schiphol 

3.6.1. Stationsexploitatie - Nederlandse Spoorwegen 

"Door de transportinfrastructuur investeringen financieel te koppelen aan nabij 
gelegen vastgoed ontwikkelingen is het mogelijk een deel van de waardestijging te 
verrekenen" [Offermans, 2004]. 

De al eerder benoemde sleutelprojecten in Nederland hebben betrekking op het 
openbaarvervoernetwerk en de naastgelegen onroerende zaken, maar het zal ook 
zijn weerslag hebben op de marktwaarde van ruimte binnen het stationsgebied. 

De omzet en winstmogelijkheden van de exploiterende commerciële functies zullen 
toenemen. Het is mogelijk de waardestijging te kapitaliseren, indien de ruimte wordt 
geëxploiteerd tegen een hogere huurprijs. Indien een locatie een betere bereikbaar
heid heeft, zal een huurder bereid zijn een hogere huur te betalen. 

Deze vorm van value capturing is een vorm van interne kruissubsidiërinq 17 en zal 
alleen plaatsvinden indien de ontwikkelaar van het gebied eveneens de exploitant is. 

Voorbeeld 
De NS (Nederlandse spoorwegen) ontwikkelt een stationsgebied en omliggende 
grond. Deze investeringen in de infrastructuur kunnen worden terugverdiend doordat 
men de naastgelegen grond eveneens ontwikkelt. De onroerende zaken stijgen in 
waarde gezien de bereikbaarheid van het plan/projectgebied. Op deze wijze wordt er 
een meerwaarde gecreëerd en deze kan intern door de NS worden verrekend. Te 
denken valt aan interne verevening. 

17 Interne kruissubsidiëring: maakt het mogelijk om een interne verevening plaats te laten vinden binnen 

een te ontwikkelen plangebied, hierdoor kunnen investeringen met een laag en of negatief rendement 

worden ontwikkeld. Op deze wijze kunnen niet renderende ontwikkelingen toch hun inpassing vinden in 

een te ontwikkelen plangebied. Interne kruissubsidiëring kan mogelijk een bijdrage leveren aan de 

samenhang en of synergie binnen een te ontwikkelen project/plangebied . 
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3.6.2. Totaalontwikkelaar- Schiphol 

De totaalontwikkelaar valt onder het principe van interne value capturing. In een 
dergelijke situatie is de ontwikkelaar eveneens exploitant van het gebied, dat het 
mogelijk maakt intern kosten en baten met elkaar te verevenen (interne kruis
subsidiëring). 

Bij interne kruissubsidiëring is het mogelijk om de beide investeringen zo winst
gevend mogelijk te maken. Deze versterken elkaar, waardoor een grotere meer
waarde kan worden gecreëerd dan wanneer beide investeringen apart van elkaar 
worden ontwikkeld (synerqie 18

). 

Voorbeeld 
Het voordeel van deze wijze van kruissubsidiëring maakt het mogelijk om een 
interne verevening plaats te laten vinden, waardoor een investering met een laag of 
negatief rendement toch een waardevolle bijdrage kan leveren aan het (plan)gebied. 
Een verrekening met externe partijen is veel moeilijker tot stand te brengen dan 
wanneer alle activiteiten onder één partij vallen. 

3.7. Publiekrechtelijke ondersteuning 

De publiekrechtelijke ondersteuning is géén vorm van value capturing maar kan wel 
worden ingezet ter ondersteuning of mogelijkheid tot het toepassen van value 
capturing. Mogelijke ondersteuning vanuit publieke hoek zijn zoal: onteigening, het 
ruimtelijk-planologisch mandaat, subsidie verstrekking en Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten. 

3.7.1. Onteigening (dwingend instrument) 

Onteigening is een mogelijkheid voor de gemeente om zijn grondeigendompositie te 
vergroten binnen een plangebied, alleen is het een zeer agressieve, complexe en 
dure methode. Allereerst zal er een bestemmingsplan gewijzigd moeten worden, 
daarnaast zal er een vergoeding moeten worden betaald voor de onroerende zaken: 
een schadeloosstellinq19

. 

Indien er ontwikkelingsplannen zijn gepland en private partijen in samenwerking met 
publieke partijen de plannen kunnen realiseren, kan men het onteigeningsinstrument 
hanteren om (plan)gebied om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, waarna value 
capturing toegepast kan worden. 

Voorbeeld 
De grond zal moeten worden aangekocht tegen een hoge vergoeding maar, indien 
men daardoor een groter plangebied kan ontwikkelen met meer potentie, zal deze 
investering worden terugverdiend en zal de meerwaarde van de grond toekomen aan 
de grondeigenaar en de onroerendgoedbefegger. 

18 Synergie: Synergie wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is 

dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken . 
19 Schadeloosstelling- genoegdoening -compensatie- schadevergoeding : Schadeloosstelling ten aanzien 

van onroerende zaken is een compensatie/vergoeding voor de geleden planschade (zie begrip planschade 

begrippenlijst) . 
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3. 7.2. Ruimtelijk-planologisch mandaat 

De wet ruimtelijke ordening verplicht de overheid tot het vaststellen van de 
ruimtelijk wenselijke structuur van Nederland. Een bestemmingsplan geeft de 
randvoorwaarden en beperkingen van een gebied weer (maximaal toegestane 
bouwhoogte en bouwfunctie). 

Voorbeeld 
De ruimtelijke structuur in Nederland wordt opgesteld door de overheidsinstellingen. 
Door de structuurvisies, bestemmingsplannen en exploitatieplannen goed op elkaar 
af te stemmen kan er een kwalitatief hoogstaand leefklimaat worden ontwikkeld. 
Indien de plannen niet stroken met de wensen van de ontwikkelende partijen, kan 
het van belang zijn deze plannen te wijzigen, zodat de marktpartijen over kunnen 
gaan op het ontwikkelen van het (plan)gebied. 

3. 7.3. Subsidies (financiële stimulans) 

De landelijke overheid verstrekt verschillende subsidies aan gemeenten, zoals o.a.: 

1. Budget Investeringen Ruimtelijke kwaliteit (BIRK) 
2. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-1 en ISV-2) 

Subsidiëring is op zichzelf geen vorm van value capturing, omdat de waarde
vermeerdering niet direct of indirect gebruikt wordt ter bekostiging van de ingreep of 
ontwikkeling [Huisman, 2006]. Het is echter wel mogelijk om subsidiëring als 
financiering te gebruiken om value capturing-toepassingsmogelijkheden te creëren. 

Voorbeeld 
Het verkrijgen van een subsidie kan bijdragen aan het dichten van het gat in de 
begroting, waarna value capturing toegepast kan worden indien het project tot 
realisatie kan worden gebracht. 

3. 7.4. Wet Voorkeursrecht Gemeenten 20 (WVG) 

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gericht op de wijzigingen van het 
bestemmingsplan evenals een voorbereidingsbesluit. 

Het voorkeursrecht geeft de gemeenten het recht tot aankoop van grond, hetgeen 
inhoudt dat zij als eerste het recht hebben op koop [Huisman, 2006]. 

Deze wet biedt gemeenten dus de mogelijkheid om grondposities te verwerven, 
waardoor zij eventuele (plan)gebiedsontwikkelingen tot realisatie kunnen brengen. 
Value capturing kan alleen worden toegepast indien ontwikkelingsplannen van de 
grond komen. 

De bovengenoemde publiekrechtelijke ondersteuningsinstrumenten zijnopzichzelf 
dus geen value capturing-instrumenten, maar kunnen wel het instrument value 
capturing mogelijk maken. 

20 Voorkeursrecht gemeenten; "voorrang van gemeenten tot verwerving van een registergoed dat gezien 

zijn feitelijke gebruik en zijn planologische bestemming in beginsel in aanmerking komt voor verwerving" 

[Caspel van, Gokkel, Klijn, 2008]. 
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3.8. Hong Kong, Singapore en Nederland value capturing-instrumenten 

Zie pag. 63 voor de vergelijking van de diverse value capturing-instrumenten van 
Heng Kong, Singapore en Nederland. 

1. Rates 
Belastingen worden geheven op 
voltooid vastgoed 

2. Government Rent 
Voor bepaalde typen huur
overeenkomsten, wordt er een vast 
percentage geïnd van de huur
waardeopbrengst 

3. Proparty Tax 
Belasting onroerende zaken wordt 
belasting berekend op de netto 
contante waarde van het vastgoed 

4. Profit Tax on Proparty 
Vastgoed dat in eigendom is van 
corporaties kan worden belast met 
profrts tax op winsten die voortkomen 
uit eigendom van grond en gebouwen 

5. Stamp Duty and Estale Duty on 
Proparty 
Overdrachtsbelasting 

6. Lease Modifications 
Va nnogansbelasting 
De overheid maakt gebruik van 
de lease modification premium 
indien de huurder 
huurvoonNaarden/ 
omstandigheden wijzigt 
betreffende venNerving van 
ontwikkelingsrechten voor 
(grond)herontwikkeling en 
vernieuwing indien de 
huurovereenkomst 
eindigt( afloopt) 

7. Land Auctions and Tandars 
Veiling en aanbastading grond 
Door grond te verhandelen 
tijdens openbare veilingen en 
aanbestedingen kunnen 
aanzienlijke opbrengsten worden 
gegenereerd 

1. Proparty Tax 
Belasting op onroerende zaken 
Het tarief wordt gekoppeld aan de 
jaarlijkse waardebepaling van het 
vastgoed van onder andere huizen, 
gebouwen, grond en woningen 

2. GST on Proparty 
Belasting acquisitie commercieel 
vastgoed 
Een constante waarde van 7 procent 
is betaalbaar op de acquisitiekosten 
van commercieel vastgoed 
GST wordt betaald uit huur 
ontvangen van commercieel 
vastgoed 

3. lncoma Tax on Proparty 
Belasting op vastgoedgerelateerde 
Inkomsten 
Winst die voortkomt uit verkoop van 
vastgoed binnen drie jaar na 
aankoop, wordt onderworpen aan 
inkomstenbelasting. D~ geldt alleen 
voor vastgoedhandelaren en 
ontwikkelaars 

4. Es tata Duty and Stamp Duty on 
Proparty 
Stamp Duty: Overdrachtsbelasting 
wordt betaald bij aankoopprijzen voor 
elk Singaporaanse vastgoed legen 
de volgende percentages 

5. Devalopmant Charge 
Vermogensbelasting 
Een poging om een vergoeding te 
innen van de grondeigenaren, hun 
winst voortkomend uit wijzigingen ten 
aanzien van ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden in het 
bestemmingsplan 

6. Land Auctions and Tandars 
Veiling en aanbasteding grond 
Door grond te verhandelen tijdens 
openbare veilingen en 
aanbestedingen kunnen aanzienlijke 
opbrengsten worden gegenereerd 

Indirecte Va/ua capturing 
instrumenten 

Dwingendrechtelijke bijdrage 
1. Baatbelasting 
2. Exploitatievargunning 
3. Incrementele belasting 
Onroerend zaakbelasting {OZB) 
4. Kostenvarhaal Grondexploitatie 
niauweWro 

Vrijwilliga bijdrage 
1. Actief grondbeleid 
2. Exploitatieoveraankomst 
3. Ontwikkelaarbijdrage 
4. Ontwikkelingshaftlng 
5. Ontwikkelingsrechten 
6. Samenwerkingsovereenkomst 
7. Verbindingsheffing 
8. Winstdeling 

Vrijwilligebasis
dwingenrechtelijk bijdrage 
9. Haftlngsdistricten (BGV's = 

BI D's) 

Interna value capturing 
14. Stationsexploitatie 
15. Totaalontwikkelaar 

Belastingen 

Bt>lastlng op lnkoroon, winst t>n 
vermogen 
Dividendbelasting; 
Loon- en inkomslenbelasling; 
Kansspelbelasling; 
Successierechten; 
Vennootschapsbelasling. 

Kostprljsvt>rhogende belastingen 
Omzetbelasting (BTW): 
Accijnzen; 
Belaslingen op rechlsver1<eer; 
Belastingen op milleugrondslagen; 
Belasting op personen auto's en 
motorrijwielen; 
Molorrijtuigenbelasting; 
Invoerrechten verbruiksbelasting op 
alcoholvrije dranken; 
Luchthavenbelasting; 
Verpakkingsbelasting; 
etc. 
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Figuur 3-3. Inkomsten vastgoedgerelateerde heffingen/inkomsten Hong Kong en Singapore [Chi-Man Hui, 
Sze-Mun Ho, Kim-Hin Ho, 2004] 

Deelconclusie Hoofdstuk 3. Nationale methoden van value capturing 

Welke methoden van value capturing kunnen in Nederland worden toegepast en 
welke partijen krijgen met deze verschillende wijzen van value capturing te 
maken? 

Value capturingsvormen zijn te onderscheiden in directe value capturing, indirecte 
value capturing en algemene middelen. Indirecte value capturing-methoden zijn 
onder te verdelen in externe en interne value capturing. Onder de externe value 
capturing vallen de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden van value capturing. 

Onder de publiekrechtelijke instrumenten vallen de belastingen (baat- en onroerend 
zaakbelasting) en een exploitatievergunning. 
Indien een private partij waarde wenst af te romen kan dit alleen op vrijwillige basis, 
aan de hand van een overeengekomen vergoeding of bijdrage. Enkele toepassings
mogelijkheden op privaatrechtelijk niveau zijn actief grondbeleid, exploitatiebijdrage, 
ontwi kkelaarsbijd rage, ontwikkel i ngsheffi ng, ontwikkel rechten, sa menwerki ngs
overeenkomsten en winstdeling (publiek-private afspraken). Heffingsdistricten BGV's 
is een privaatrechtelijk instrument waarbij toestemming van de gemeente nodig is 
alvorens deze kan worden toegepast. 

Intern kan er worden gewerkt met waardeafroming indien er sprake is van een 
stationsexploitatie of totaalontwikkelaar. Interne value capturing valt onder indirecte 
value capturing en houdt in dat de waardestijging intern wordt verrekend en dus niet 
zal worden uitgeruild met externe partijen. Te denken valt aan de Nederlandse 
Spoorwegen en Schiphol. 

De verdeling van de verschillende value capturing-methoden zijn weergegeven in 
hoofdstuk 1 figuur 1.5 (pag. 17) met als gevolg een instrumentarium voor Nederland 
figuur 3-1 (pag. 45). 

Om value capturing toe te kunnen passen kan er door publieke instellingen gebruik 
worden gemaakt van de publiekrechtelijke ondersteuningsinstrumenten: 
onteigening, het ruimtelijk planologisch mandaat, subsidie vertrekking (BIRK, ISV) 
en wet voorkeursrecht gemeenten. De publiekrechtelijk ondersteunende 
instrumenten zijn geen instrumenten van value capturing, maar kunnen worden 
ingezet ter ondersteuning of stimulering van de verschillende waardeafromings
methoden. 

Value capturing instrumenten zijn niet nieuw maar door de invoering van de nieuwe 
Wro zijn er wijzigingen ten aanzien van het publiekrechtelijk kostenverhaal bij 
grondexploitatie ontstaan. Deze nieuwe wet zal in hoofdstuk 4 nader worden 
toegelicht. 
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De onderstaande deelvragen zullen worden beantwoord aan de hand van de 
verschillende instrumenten, geïntroduceerd in de figuren 3-1 (pag. 45) en 3.3. (pag. 
61). 

Wat is het verschil tussen de Nederlandse methoden van value capturing en de 
wijzen waarop Hong Kong en Singapore value capturing toepassen? 
Welke internationale wijzen van value capturing zijn interessant voor 
Nederland? 

Hong Kong genereert inkomsten door directe danwel indirecte investeringen in 
vastgoed. De waardestijging van deze onroerende zaken heeft als gevolg dat de 
inkomsten toenemen door vastgoedgerelateerde belastingen, heffingen en andere 
vormen van value capturing. 
De manier waarop Hong Kongse value capturing toepast bestaat uit belasting op 
voltooid vastgoed, belasting op huuropbrengsten (vastgoed), onroerende zaak
belasting, overdrachtsbelasting, vermogensbelasting (wijziging huurovereenkomst) 
en opbrengsten uit gronduitgifte per openbare veiling en/of aanbesteding en 
bovendien kunnen corporaties worden belast voor de winsten die voortkomen uit het 
vastgoed. 

Singapore maakt gebruik van value capturing-instrumenten zoals het heffen van 
belastingen en heffingen op onroerende zaken en daarnaast een actief grondbeleid. 
Deze inkomsten worden echter merendeels gebruikt voor maatschappelijke doel
einden en niet voor economische of infrastructurele ontwikkeling. 
Deze value capturing-instrumenten zijn b.v. vastgoedbelasting, belasting acquisitie 
commercieel vastgoed, belasting op inkomsten welke voortkomen uit vastgoed, 
overdrachtsbelasting, ontwikkelingsheffing (een vergoeding betaalt door 
grondeigenaren voor winstopbrengsten voortkomend uit wijzigingen van een 
bestemmingsplan) en openbare veiling en aanbesteding van grond. 

Omdat er internationaal gezien veel verschillen zijn op het gebied van de politieke 
uitgangsposities, wet- en regelgeving, zal het value capturing-instrumentarium per 
land verschillend blijven. Daarnaast hanteren Singapore en Hong Kong een vorm van 
actief grondbeleid dat erg marktgevoelig (conjunctuurgevoelig) is; dit kan leiden tot 
hoge toppen (hoogconjunctuur) en diepe dalen (laagconjunctuur). 

Het value capturing-model actief grondbeleid van Hong Kong is niet goed toepasbaar 
in Nederland, gezien het wegvloeien van grote geldstromen naar de verzorgings
staat, waardoor investeringen in vastgoed niet goed mogelijk zijn en er dus ook geen 
toegevoegde waarde kan worden gecreëerd. Bovendien heeft dit model grote risico's 
in tijden van tegenspoed (recessie), omdat de inkomsten ernstig stagneren door 
grote waardeverminderingen van het vastgoed en vastlopend grondbeleid. 

De overige belastingvormen, die gekoppeld zijn aan vastgoed en inkomsten of 
winsten welke hieruit voortkomen, worden in beide stadstaten gehanteerd. In 
Nederland wordt inkomsten belastingen geïnd (hetgeen neerkomt op soortgelijke 
belastingvormen). 
De ontwikkelingsheffing in Singapore is een methode welke de Nederlandse staat 
goed zou kunnen overwegen. Indien een wijziging van een bestemmingsplan 
plaatsvindt, zal er een heffing worden geheven, over de winsten van de profiterende 
grondeigenaar. Deze methode van value capturing zal verder moeten worden uit
gezocht, om te kijken of een dergelijke heffing in Nederland kan worden ingevoerd. 
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Concluderend: 
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er momenteel geen handzame, vernieuwende 
instrumenten voor Nederland aan het licht gekomen. 
Nederland kent haar beperkingen gezien haar wet- en regelgeving en haar politiek 
klimaat. 
Zij heeft de mogelijkheid om diverse wijzen van value capturing toe te passen en de 
methoden waarop Hong Kong en Singapore hun inkomsten genereren biedt voor 
Nederland momenteel geen vernieuwende instrumenten. De beide stadstaten 
genereren het merendeel van hun inkomsten uit actief grondbeleid en grond/ 
vastgoedgerelateerde belastingen en heffingen. Nederland hanteert soortgelijke 
belastingen en zal het instrumentarium actief grondbeleid zoals het in de beide 
stadstaten wordt gehanteerd niet implementeren in ons huidige belasting
syteem/grondbeleid. Het politieke klimaat van Nederland staat een dergelijke 
staatsgestuurde vastgoedmarkt niet toe. 

Actief grondbeleid op gemeentelijk niveau biedt echter wel mogelijkheden om 
publieke investeringskosten door te berekenen in de gronduitgifteprijzen en daar
naast behoudt de gemeente haar grondpositie. Momenteel zijn er verschillende 
gemeenten die afstand doen van gronduitgifte in erfpacht (vorm van value 
capturing), terwijl dit een ultiem instrument is investeringskosten door te berekenen 
aan profiterende partijen. De gemeente Amsterdam is een voorbeeld waarbij de 
gemeente gebruik maakt van actief grondbeleid. Voor hen zal een publiekrechtelijk 
instrument om kosten te verhalen geen verschil maken, aangezien zij hun kosten 
anderszins verzekeren. 

Daarnaast zal het eventueel toevoegen van nieuwe vormen van belasting weerstand 
opwekken onder de belastingbetalers in Nederland, waardoor de overheid zich 
impopulair kan maken en het uiteindelijk niet opweegt tegen de financiële en/of 
andere vormen van meerwaarde welke voortkomen uit de invoering van deze nieuwe 
belastingvorm en. 
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Hoofdstuk 4. Wat betekent de invoering van de 
nieuwe Wet Wro per 1 juli 2008 voor het toepassen 
van value capturing? 

Ter ondersteuning van de hoofdvragen (pag. 10) is de volgende deelvraag 
geformuleerd: 

Van de oude WRO naar de nieuwe Wro; 

Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van het toepassen van publiekrechtelijk
( dwingendrechtelijk) kostenverhaal? 

4.1. Inleiding 

Eén van de al eerder behandelde publiekrechtelijk instrumenten om kosten te 
verhalen bij profiterende partijen is het kostenverhaal aan de hand van de grond
exploitatie, dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe Wro (behandelt in hoofdstuk 3). 
Deze nieuwe mogelijkheid van dwingendrechtelijk kostenverhaal zal in dit hoofdstuk 
worden toegelicht, als aanvulling op het toepassen van value capturing in Nederland. 

De Memorie van Toelichting meldt hierover het volgende: 

"Het privaatrechtelijk spoor blijft voorop staan. Bij het kostenverhaal blijven de huidige 

methoden van gemeentelijk kostenverhaal via gronduitgifte, samenwerking en afspraken 

met projectontwikkelaars in principe in stand. 

Het privaatrechtelijk optreden van de gemeente zal iets ruimer worden ingekaderd. Het 

publiekrechtelijk instrumentarium, dat met dit wetsvoorstel wordt gelntroduceerd, fungeert als 

'stok achter de deur'. Eisen voor kostenverhaal, bouwrijp maken, inrichting van de openbare 

ruimte en de nutsvoorzieningen kunnen worden opgenomen in een exploitatieplan. 

Het kostenverhaal vindt plaats via de bouwvergunning. Daarnaast kunnen een aantal 

woningbouw-categorieën worden opgenomen in een bestemmingsplan. Ook de locatie-eisen 

worden getoetst aan de bouwvergunning. Voor het desgewenst reguleren van activiteiten, 

welke voorafgaan aan het bouwen, zoals het bouwrijp maken, de inrichting van de openbare 

ruimte en het aanleggen van de nutsvoorzieningen, kan de gemeente kiezen voor normering via 

het exploitatieplan. Toepassing van het publiekrechtelijk instrumentarium zal veelal 

aanvullend zijn op privaatrechtelijke afspraken [MvT Kamerstukken Il, 2004-2005 30 218, 

nr. 3. p.p. 2-3]. 

Indien er sprake is van bouwvergunningplichtige activiteiten2
\ heeft de nieuwe 

wetgeving (Wro) voor zowel de publieke als private partijen gevolgen. Desondanks 
zal het privaatrechtelijk spoor voorop blijven staan. 

21 Bouwvergunningplichtige activiteiten: Activiteiten waarvoor men een bouwvergunning nodig heeft om 

over te kunnen gaan op bouwwerkzaamheden. 
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Welke kosten komen in aanmerking voor het kostenverhaal? 
Alle kosten van een grondexploitatie komen voor kostenverhaal in aanmerking, zoals 
bijv. "bouw- en woonrijp maken, de kosten van de aanleg van groenvoorzieningen 
en waterpartijen, de kosten van milieu- en archeologisch onderzoek en de kosten 
van bodemsanering" [Brand van den, Gelder van, Sandick van, 2008] . 
Ook de inbrengwaarde kan worden aangemerkt als kosten van exploitatie evenals de 
geraamde kosten van planschade. De verhaalbare kosten moeten zijn opgenomen in 
de kostensoortenlijst. 
Buiten de grondexploitatie vallen kosten van beheer [Brand van den, Gelder van, 
Sandick van, 2008]. 

In dit hoofdstuk zal een toelichting worden gegeven op de huidige situatie omtrent 
de nieuwe Wro en het publiekrechtelijk kostenverhaaL 

4.2. Oude situatie Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude WRO) 

Voor 1 juli 2008 bestond er in Nederland een gemengd stelsel voor grondexploitatie. 
De basis voor vrijwillige overeenkomsten tussen gemeenten en projectontwikkelaars 
en andere particuliere eigenaren stond omschreven in artikel 42 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. 
De mogelijkheid tot kostenverhaal bestond voor de gemeente uit het verhalen van 
kosten van openbare voorzieningen aan de hand van het instrumentarium: baat
belasting (Artikel 222 Gemeentewet, §3-3). Het verhalen van deze kosten aan de 
hand van dit instrument schoot op meerdere punten echter tekort. De hoogte van de 
te verhalen kosten zijn beperkt tot de hoogte van de gemaakte kosten. 
De exploitatieovereenkomst gaf regelmatig aanleiding tot langdurige onder
handelingen waarbij de 'free riders' de dans konden ontspringen. 
Het ontbrak bij particuliere grondexploitatie aan de noodzakelijke instrumenten voor 
verevening, waardoor onrendabele delen van een bouwlocatie niet gerealiseerd 
konden worden. 

De oude wetgeving (WRO) ontbrak het eveneens aan een toereikend publiek
rechtelijk instrument voor het stellen van locatie-eisen bij particuliere grond
exploitatie, aangezien steeds meer locaties particulier worden ontwikkeld en er 
ontstond onduidelijkheid bij de overdracht en inrichting van gronden bestemd voor 
openbare ruimte [Brand van den, Gelder van, Sandick van, 2008). 

Bovenstaande was de aanleiding om het wettelijke instrumentarium te wijzigen. 

4.3. Nieuwe situatie Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro) 

De doelstelling van de nieuwe wet is, naast een heldere rolverdeling van de 
gemeente en de particuliere eigenaar, een oplossing te bieden voor de tekort
komingen in de oude WRO, de regie van de gemeente bij uitvoering van bestem
mingen te versterken en daarnaast zowel de kosten als de baten eerlijker te verdelen 
[Swijnenburg, 2009). 
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4.3 .1. Publiekrechtelijke verdeling: beleid, normstelling, uitvoering 

Beleid: De structuurvisie 
Vertrouwde instrumenten zijn komen te vervallen waarvoor nieuwe in de plaats zijn 
gekomen. De nieuwe wet gaat ervan uit dat, nu de wetgeving in werking is getreden, 
elke bestuurslaag verantwoordelijk is voor het ruimtelijke beleid op eigen niveau en 
daarbij toereikende bevoegdheden heeft om deze uit te (laten) voeren. 

De structuurvisies zijn in de plaats gekomen van de planologische kernbeslissingen 
(pkb's), de streekplannen en de structuurplannen. 

Aan de inhoud van een structuurvisie worden geen regels gesteld, het is echter wel 
van belang bepaalde zaken hierin op te nemen in het kader van de grondexploitatie. 
Kosten in een exploitatieplan en/of anterieure overeenkomst kunnen alleen worden 
verhaald als zij aantoonbaar in verband staan met de structuurvisie [Nijs, 2008]. 

Normstelling: Het bestemmingsplan 
In de nieuwe Wro worden gemeenten verplicht om een bestemmingsplan vast te 
stellen voor hun gehele grondgebied. 

Het bestemmingsplan geldt voor een duur van 10 jaar na vaststelling met een 
verlengingsmogelijkheid [Spijker, Vries de, 2008]. Indien deze niet tijdig wordt 
herzien, vervallen de bevoegdheden tot het heffen van leges. 

De doelstelling van de bestemmingsplanprocedure nieuwe Wro is het bereiken van 
een snellere doorlooptijd van 26 weken. In de praktijk zal moeten blijken of deze 
termijn daadwerkelijk haalbaar zal zijn [Spijker, Vries de, 2008; MvT nieuwe Wro, 
p.28-29]. De nieuwe Wro draagt op het moment nog niet bij aan een verkorting van 
de planprocedures. De huidige situatie wijst uit dat, indien men een wijziging van het 
bestemmingsplan wil indienen, deze niet direct in behandeling wordt genomen. 
Gemeenten zijn druk met het opstellen van structuurvisies, bestemmingsplannen en 
exploitatieplannen, waardoor zij niet toekomen aan aanvragen tot wijziging van het 
bestemmingsplan [Interviews, 2008-2009]. 

In dit schrijven zullen zowel de structuurvisie als het bestemmingsplan niet nader 
worden toegelicht en zal voornamelijk worden gekeken naar de grondexploitatie en 
het daaruit voortkomende kostenverhaaL 

Uitvoering: Grondexploitatie nieuwe Wro - Exploitatieplan 
Voor 1 juli 2008 was het verhalen van kosten langs publiekrechtelijk spoor alleen 
mogelijk aan de hand van een exploitatieovereenkomst en/of het heffen van baat
belasting. Gebleken is dat deze twee instrumenten ontoereikend waren [Spijker, 
Vries de, 2008], waardoor in de nieuwe Wro een publiekrechtelijk instrument is 
ingebracht om kostenverhaal te vergemakkelijken. De nieuwe wetgeving biedt 
gemeenten de mogelijkheid 'free riders' aan te pakken. De grondexploitatiekosten 
kunnen worden verhaald aan de hand van een kostensoortenlijst. 

In het onderdeel 6.4 van de nieuwe Wro is de grondexploitatie vastgelegd met als 
doel het voorzien in een heldere regeling ten aanzien van het kostenverhaal, binnen
planse verevening en het stellen van locatie-eisen bij particuliere projectontwikkeling 
[Spijker, Vries de, 2008]. De nieuwe Wro schept de mogelijkheid om vrijwillige 
overeenkomsten te sluiten. Indien dit niet lukt, is de gemeente verplicht aan de hand 
van een exploitatieplan kosten te verhalen. Dit exploitatieplan moet worden 
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opgesteld indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in bijlage G (pag. 
130). Het exploitatieplan kan naast een exploitatieopzet ook locatie-eisen bevatten 
ten aanzien van de inrichting van nutsvoorzieningen, openbare ruimte, het bouwrijp 
maken van de grond evenals de fasering van de uitvoering. Daarnaast mag het 
exploitatieplan ook regels bevatten over de drie woningbouwcategorieën, die in het 
besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn aangewezen: sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap (vrije kavels). Het biedt mogelijk
heden tot aanzien van de uitvoerbaarheid. Hiermee wil de wetgever het mogelijk 
maken dat een exploitatieplan bepaling bevat over twee woningbouw-categorieën 
zoals sociale woningbouw en vrije kavels. 

Indien het aan de markt wordt overgelaten, komen deze onvoldoende tot stand, 
aangezien andere categorieën op dezelfde locatie meer rendement/winst opleveren 
[Buuren van etc, 2008]. 

Het exploitatieplan zal jaarlijks moeten worden herzien (artikel 6.15 nieuwe Wro) 
"gezien de veranderende marktvraag en voortschrijdende inzichten in de daad
werkelijke kosten van exploitatie wijzigen" [Boerema, 2007]. 

Degene, die al een bouwvergunning hebben verkregen, kunnen niet met terug
werkende kracht worden geconfronteerd met veranderende locatie-eisen en/of een 
andere bijdrage, indien het exploitatieplan wordt gewijzigd [Boerema, 2007]. 

4.4. Publiekrechtelijk spoor: Het Exploitatieplan 

Een exploitatieplan zal niet in iedere situatie moeten worden opgesteld. Allereerst zal 
worden toegelicht wanneer er een plan wel moet worden opgesteld en daarna 
wanneer niet. 

4.4.1 Exploitatieplan noodzakelijk 

Indien gemeenten binnen een exploitatiegebied te maken hebben met één of meer 
ontwikkelaars en er geen exploitatieovereenkomst kan worden gesloten, ontstaat 
voor hen de wettelijke verplichting om ten aanzien van de desbetreffende 
ontwikkelaars kosten te verhalen doormiddel van het publiekrechtelijk kostenverhaaL 

Deze verplichting ontstaat, indien wordt voldaan aan twee voorwaarden: 
1. De eerste voorwaarde is, dat er een ruimtelijk besluit op grond van de nieuwe 

Wro is. Het publiekrechtelijke instrumentarium is alleen van toepassing bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan, wijziging van een bestemmingsplan, 
een projectbesluit of een project afwijkingsbesluit (besluit tot afwijking van de 
beheersverordening) 

2. De tweede voorwaarde is, dat het ruimtelijke besluit voorziet in nieuwbouw of 
in belangrijke verbouwplannen met functiewijzigingen, zoals de verandering 
van een fabrieksgebouw in appartementen. De bouwplannen, waar het om 
gaat, zijn in het besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangewezen [Handreiking 
Grondexploitatiewet, 2008]. 

Het publiekrechtelijke kostenverhaal is gekoppeld aan de verlening van een bouw
vergunning. Het kostenverhaal is hierdoor beperkt tot bouwvergunningplichtige 
activiteiten (zie bijlage G. Voorwaarden opstellen exploitatieplan, pag. 130). 
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4.4.2. Kostenverhaal door middel van het Exploitatieplan 

"Kosten van andere door het gemeentelijke apparaat of in opdracht van de gemeente 

te verrichte werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband 

houden met de in dit besluit bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werk

zaamheden, kunnen worden verhaald" [Buuren van, Gier de, Nijmeijer, Robbe, 

2008]. 

Een van de belangrijkste aanleidingen tot wijziging van de grondexploitatiewet waren 
de beperkte publieke instrumenten van kostenverhaaL Naar aanleiding van deze 
ontwikkelingen is in de Bro een kostensoortenlijst opgenomen. In deze lijst staan alle 
kostensoorten die de gemeente in het exploitatieplan op mag nemen. Kosten, die 
niet in de lijst zijn opgenomen, mogen niet worden verhaald langs het publiek
rechtelijk spoor. 

De kosten die men wenst te verhalen zullen moeten worden getoetst aan de hand 
van de volgende criteria: 

1. Sommige kostensoorten worden in een ministeriële regeling gemaximaliseerd 
(vooral de gemeentelijke apparaatskosten) 

2. De kosten moeten worden getoetst aan de drie selectiecriteria: profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit 

3. Toetsing of de locatie de kosten kan dragen. 
Indien geen winst kan worden gemaakt op een locatieontwikkeling, mogen er 
geen kosten worden verhaald. Hierbij kan worden gedacht aan het her
ontwikkelen van bedrijventerreinen, waarbij de ontwikkeling voornamelijk 
investeringskosten vergt (interview de heer van Selm; Gemeente Utrecht). 

4. Indien de totale opbrengsten hoger uitvallen dan de totale kosten, kunnen de 
totale kosten worden verhaald, maar niet meer dan het bedrag van de kosten 
De grondexploitatiewinst komt toe aan de (grond-en/of vastgoed) eigenaren. 

De gemeente mag de winst bij particuliere exploitatie niet afromen [Buuren van, Gier 
de, Nijmeijer, Robbe, 2008] . 

In het geval dat er niet wordt voldaan aan de exploitatiebijdrage heeft de gemeente 
de mogelijkheid om over te gaan tot de volgende sancties: stillegging van de bouw 
en intrekking van de bouwvergunning, indien de betaling niet binnen 3 maanden 
wordt voldaan [Buuren van, Gier de, Nijmeijer, Robbe, 2008]. 
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4.4.3. Exploitatieplan niet noodzakelijk 

Het is niet vereist een exploitatieplan op te stellen, indien het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is (Artikel 6.12. lid 2 nieuwe Wro) of indien het stellen van 
kwaliteitseisen, locatie-eisen en/of het bepalen van een fasering niet noodzakelijk 
wordt geacht [Nieuwe Wro Ex . Artikel 6.13, lid 2, onder b en c]. 
Hierbij kan worden gedacht aan een situatie, waarbij de gemeente de grond in 
eigendom heeft en de gemaakte kosten verdisconteert in de gronduitgifteprijs. 
Een ander voorbeeld kan zich voordoen, indien de gemeente een anterieure 
overeenkomst heeft gesloten, waar een vergoeding ten aanzien van de 
grondexploitatie in is opgenomen [Groot de, 2007]. 

4.5. Kostensoortenlijst (zie bijlage I, pag. 133-134) 

De doelstelling van de kostensoortenlijst is het landelijk vastleggen van de 
kostensoorten welke publiekrechtelijk kunnen worden verhaald. Dit schept 
duidelijkheid voor de betrokken partijen (publiek en privaat). 

De kostensoortenlijst is een limitatief opgestelde lijst genoemd in de artikelen 6 .2.3 
en 6.2.4 van het besluit ruimtelijke ordening (Bra). 
Artikel 6.2.3 vermeldt de kosten, die in relatie staan met de inbrengwaarden van de 
gronden in het exploitatiegebied, zoals waarde van de gronden, sloop en opstal. 
Artikel 6.2.4 vermeldt de kosten die in verband staan met de eigenlijke ontwikkeling 
van het gebied, bijvoorbeeld onderzoekskosten, kosten bodemsanering, kosten voor 
het opstellen van ruimtelijke plannen ten behoeve van het exploitatiegebied. 

De kostensoortenlijst geeft de mogelijkheden aan tot het verhalen van kosten. Een 
gemeente kan echter hiervan afwijken met als risico dat, indien men meer wil 
verhalen, dit uitgebreid zal moeten worden aangetoond op basis van de drie 
toetsingscriteria. Het is ook denkbaar dat de lijst ook in het privaatrechtelijk 
(anterieure) spoor een rol speelt . Contractpartijen weten immers dat, indien zij er 
privaatrechtelijk niet uitkomen, via het publiekrechtelijke spoor alleen de kosten 
kunnen worden verhaald, die in het besluit ruimtelijke ordening zijn opgenomen 
[Buuren van, Gier de, Nijmeijer, Robbe, 2008, p. 209]. 

De wetgever ziet het verhalen van grondexploitatiekosten aan de hand van het 
privaatrechtelijke spoor als eerste mogelijkheid tot kostenverhaaL Het publiek
rechtelijke spoor is bedoeld als stok achter de deur (ultimum remedium) om 'free 
riders' aan te kunnen pakken . 

4.5.1. Hoogte van het te verhalen bedrag aan de hand van kostensoortenlijst 

De kosten, die worden gemaakt ten behoeve van het exploitatiegebied, kunnen 
worden verhaald, indien er sprake is van profijt, toerekenbaarheid en pro
portionaliteit. Deze selectiecriteria gelden zowel voor alle vormen van kostenverhaal 
(binnenplans en/of bovenwijks etc.). De gemaakte kosten zullen naar evenredigheid 
worden opgenomen in de exploitatieopzet (zie bijlage J. Voorbeeld exploitatie
berekening, pag. 135). 

"De totale kosten van de grondexploitatie voor een bepaald exploitatiegebied worden 
omgeslagen over alle percelen in het gebied waarop een aangewezen bouwplan is 
voorzien. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in uitgiftecategorieën. De 
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categorieën met de hoogste opbrengst moeten het meest bijdragen. Hierdoor 
kunnen ook de onrendabele delen worden ontwikkeld" [Nijs, 2008]. Op deze wijze 
vindt er binnenplanse verevening plaats tussen rendabele en onrendabele delen 
binnen een exploitatiegebied. 
Er is geen maximum aan de hoogte aan het te verhalen bedrag. De gemeente mag 
nooit meer verhalen dan de gemaakte kosten, zelfs indien de opbrengsten hoger zijn 
dan de kosten. Indien de verwachte opbrengsten lager uitvallen dan de te ver
wachten kosten, kan de gemeente deze slechts verhalen tot het maximale bedrag 
van de opbrengsten. 

4.5.2. Recht op teruggave indien een bijdrage is betaald 

In de situatie, waarbij de werkelijke kosten lager uitvallen dan de begrote kosten, is 
de gemeente verplicht het teveel betaalde bedrag boven een drempel van 5 procent 
terug te betalen aan de houder van de bouwvergunning [Brand van den, Gelder van, 
Sandick van, 2008, pag. 189]. 

4.6. De verschillende kostenniveaus 

Kosten met betrekking tot (gebieds) planontwikkeling kunnen op verschillende 
schaalniveaus worden ingedeeld namelijk: 
• Binnenwijkse kosten - binnenplanse kosten 
• Bovenwijkse kosten - bovenplanse kosten 
• Kosten ruimtelijke ontwikkelingen [Nijs, 2008] 

In de nieuwe Wro worden de bovengenoemde begrippen niet allen even duidelijk 
geformuleerd, waardoor er verwarring ontstaat ten aanzien van het verhalen van 
deze verschillende kostenniveaus. Dit is de reden dat de kosten ruimtelijke 
ontwikkelingen niet nader zullen worden toegelicht. 

Uit de afgenomen interviews is het duidelijk dat in de praktijk nog veel onduidelijk
heid bestaat wat onder bovenplanse en bovenwijkse kosten moet worden verstaan 
(zie bijlage K: Interviews). 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een aanvulling op de nieuwe Wro om deze 
onduidelijkheden te verhelpen [Sandick van, Ministerie van VROM]. 

4.6.1. Verhalen van binnenwijkse22 en binnenplanse kosten 

Het onderscheid tussen binnenwijks en binnenplans ligt in de kaderstelling van een 
wijk enjof plangebied. Indien voorzieningen worden aangelegd binnen een plan
gebied of een wijk kan relatief makkelijk worden voldaan aan de selectiecriteria 
(profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit). Deze kosten op 
binnenwijks/binnenplans niveau kunnen worden verhaald met behulp van de 
kostensoortenlijst. Zij moeten wel voldoen aan de daartoe gestelde eisen. 

4.6.2. Verhalen van bovenwijkse- en bovenplanse kosten 

De kostenniveaus bovenplans en bovenwijks zullen meer worden uitgewerkt, omdat 
bij de kosten op dit niveau moeilijker kan worden voldaan aan de gestelde selectie
criteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit). 

22 Binnenwijkse kosten: zijn kosten die betrekking hebben op binnenwijkse voorzieningen . 
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A. Verhalen bovenwijkse kosten 23 (voorzieningen24
) 

Bovenwijkse kosten hebben betrekking op bovenwijkse voorzieningen en kunnen zich 
zowel binnen als buiten het exploitatiegebied bevinden. 

Het is mogelijk om kosten voor de bovenwijkse voorzieningen te verhalen, wanneer 
het exploitatiegebied hier profijt van ondervindt. Het gaat in dat geval om de 
volgende drie kostenposten: 

• Kosten van werken en werkzaamheden buiten het exploitatiegebied, mede 
ten behoeve van het exploitatiegebied. (Enkele voorbeelden: Een groot park, 
een ontsluitingsweg of een brug) 

• Het opnieuw aanleggen van verloren gegane waarden buiten het plangebied. 
(Voorbeelden: natuurwaarden en monumenten) 

• Negatieve effecten (buiten het exploitatiegebied) zoals planschade, 
veranderen van veiligheids- en geluidscontouren, aanscherpen van 
vergunningen of stankcirkels [Spijker, Vries de, Kortmann, Versteeg, 2008]. 

Enkele voorbeelden van bovenwijkse voorzieningen zijn onder andere infrastructuur, 
sportterreinen, voorzieningen voor lokaal openbaar vervoer en regionaal groen 
binnen een gemeente, waarvan het profijt toekomt aan de bewoners van de 
betreffende wijk [Bruinsma, 2004] . 

B. Verhalen bovenplanse kosten25 (voorzieningen) 
Het verschil tussen bovenplanse en bovenwijkse kosten wordt niet duidelijk gemaakt 
in de nieuwe Wro. 

Wat wel duidelijkheid biedt is dat bovenplanse kosten betrekking hebben op kosten, 
die binnen een exploitatiegebied liggen en deels aan andere plangebieden kunnen 
worden toegerekend, omdat die daarvan ook profijt trekken. Te denken valt aan 
groenvoorzieningen, watervoorzieningen, milieucompensatiemaatregelen en grotere 
infrastructurele werken. 

Het verhalen van deze kosten aan de hand van publiekrechtelijk spoor is beperkt tot 
de in de Bro benoemde kostensoorten benoemd [Buuren van, Gier de, Nijmeijer, 
Robbe, 2008] (zie bijlage I, pag. 133-134). 

Zie figuur 4-1. voor het kostenverhaal van bovenwijkse en bovenplanse kosten in de 
nieuwe Wro. 

23 "Bovenwijkse kosten: hebben betrekking op kosten die worden gemaakt voor werken, maatregelen en 

voorzieningen die niet alleen van nut zijn voor het exploitatiegebied, maar ook voor andere gebieden. 
24 Een bovenwijkse voorziening: "Voorziening die van nut is voor het exploitatiegebied en voor één of 

meer andere gebieden". [Buuren van, Gier de, Nijmeijer, Robbe, 2008] "Voorzieningen, niet zijnde 

gebouwen, die een directe relatie hebben met het plan en dus redelijkerwijs daaraan zijn toe te rekenen" 

[Bruinsma, 2004 ]. 
25 Bovenplanse kosten : " Bovenplans betekent dat de kosten in het ene exploitatiegebied worden gemaakt, 

terwijl de voorzieningen op grond van de drie criteria ook van nut zijn voor andere exploitatiegebieden en 

heeft dezelfde betekenis als bovenwijks" [Nijs, 2008; Brand van den, Gelder van, Sandick van, 2008] . 
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Bovenwijkse Boven(Zianse kosten 
kosten 

Bovenwijkse Bijdrage 
kosten ruimtelijke 

ontwikkelingen 
Artikel 6.13 lid 6 nieuwe Wro 6.13 lid 7 nieuwe Wro 6.24 lid 1 onder a 

nieuwe Wro 
Kostenverhaal Afdwingbaar of anterieure Afdwingbaar of Alleen via anterieure 

overeenkomst anterieure overeenkomst 
overeenkomst 

Kostensoortenlijst Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing 

Criteria Van toepassing indien Van toepassing indien Niet van toepassing 
afdwingbaar verhalen afdwingbaar verhalen 

Relatie Direct Indirect Indirect 
'voorziening' en 
ontwikkeling 
exploitatiegebied 

Structuurvisie Nee Ja Ja 
verplicht 
Sprake van Nee Onzeker Ja 
bovenplanse 
verevening 

Fondsvorming Mogelijk Verplicht Mogelijk 

Voorbeelden Natuurcompensatie, Ontsluitingsweg, Regionaal groen, 
Ontsluitingsweg Verbetering kwaliteit Recreatie 

openbaar gebied 

Figuur 4-1. Bovenwijkse en bovenplanse kosten [Nijs, 2008] 

De wet laat de vraag open, welke kosten onder welk begrip kunnen worden verhaald. 
Toekomstige jurisprudentie zal uit moeten wijzen welke kosten voldoen aan de 
gestelde eisen ten aanzien van het publiekrechtelijke kostenverhaaL 

4.7. Verevening 26 

De mogelijkheden van waardeontwikkeling verschillen per locatie. Daarnaast heeft 
een gerealiseerde nieuwe functie invloed op de mogelijke waardestijging van een 
projecten/of (plan)gebied. Deze onderlinge verschillen in waardeontwikkeling 
kunnen worden gecompenseerd door verevening. In publieke grondexploitatie kan er 
onderscheid worden gemaakt tussen binnenplanse27 en bovenplanse verevening28

• 

Verevening kan ook plaatsvinden tussen verschillende gemeenten in dezelfde regio. 

26 Verevening: "Het compenseren van de verliezen van een bestemming binnen een grondexploitatie met 

de winsten van een andere" [Daamen, 2005]. 

27 Binnenolanse verevening: "Aan de binnenplanse verevening wordt invulling gegeven door aan de 

gronden die worden uitgegeven ten behoeve van een meer renderende bestemming een hogere 

exploitatiebijdrage op te leggen dan aan gronden met een minder renderende bestemming" [Brand van 

den, Gelder van, Sandick van, 2008]. 
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Bij het toepassen van binnen- en bovenplanse verevening zal sprake moeten zijn van 
profijt. In het geval van bovenplanse verevening is profijt moeilijker aantoonbaar, 
waardoor het toepassen van de value capturing-methoden in sommige gevallen niet 
mogelijk zal zijn. 

Verevening zal een goed instrumentarium zijn voor gemeenten om binnenstedelijke 
herstructurering en de herstructurering van bedrijventerreinen mogelijk te maken. 
Deze gedachtegang wordt gesteund door de heer D. Holt Ecorys. 

Er is sprake van verevening indien een grondexploitant met hoge grondopbrengsten 
mee moet betalen aan de saneringskosten van bijvoorbeeld een buurman. 

Een voordeel van verevening is dat ook de onrendabele locaties in ontwikkeling te 
brengen zijn [Boerema, 2007]. De 'rotte appels' blijven hierdoor niet "op de fruit
schaal// liggen. 

Het verevenen zal de volgende ontwikkeling in de hand werken: 
een verandering ten aanzien van het strategisch grondbezit en/of verwerving van 
grondposities (zie interview heer van Selm gemeente Utrecht), [Selm van, 2009]. 

4.8. Verschil kostenverhaal D verevening 

Indien er sprake is van kostenverhaal gaat het om het verhalen van kosten voor 
publieke voorzieningen, zoals infrastructuur en wegen, op particuliere grond
exploitanten in het plangebied en bij verevening gaat het om het verhalen van 
kosten tussen grondexploitanten onderling (publiek en privaat). 

4.9. Value capturing 

Het toepassen van de verschillende vormen van kostenverhaal, beschreven in dit 
hoofdstuk, kunnen worden gekoppeld aan het value capturing-principe. 
Door de verschillende profiterende partijen (bijv. gebruiker, ontwikkelaar en/of 
grond- en vastgoedeigenaar) een bijdrage te laten leveren/betalen, minnelijk danwel 
dwingendrechtelijk, wordt de mogelijkheid gecreëerd om deze opbrengsten te her
investeren ofwel te gebruiken voor die investeringen (voorzieningen), die bijdragen 
aan een waardevermeerdering van onroerende zaken. 
Het verhalen van kosten kan op verschillende toepassingsniveaus, zoals eerder 
vermeld in dit hoofdstuk (binnenwijks, binnnenplans, bovenwijksen bovenplans) . 
Binnenwijks en binnenplans is eenvoudiger toe te passen, aangezien hierbij 
gemakkelijker kan worden voldaan aan de 3 selectiecriteria. 
Op bovenwijkse kosten zijn de selectiecriteria ook van toepassing, mits deze 
onderdeel uitmaken van een groter plangebied. Het bovenplans kostenverhaal is 

28 Bovenplanse verevening: Is een situatie waarbij " winstgevende locaties bijdragen aan de onrendabele 

top van ontwikkeling of herstructurering van andere gebieden in de gemeente of regio" [Nijs, 2008; 

30218, nr. 3, blz. 4]. 
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moeilijker te realiseren, gezien het feit dat moeilijker kan worden voldaan aan de 
selectiecriteria. 

De publiekrechtelijke instrumenten van kostenverhaal kunnen worden ingezet bij het 
toepassen van value capturing. Door de nieuwe wetgeving is er dus een extra 
mogelijkheid gecreëerd voor publieke instellingen om value capturing toe te passen. 
In de nieuwe wet Wro zijn de mogelijkheden om bovenplanskostenverhaal te 
realiseren beperkt gebleven. Het wachten is op aanvullende jurisprudentie. 

4.10. Concluderend uit de afgenomen interviews 

Gemeente 
a. Amsterdam 
b. Den Haag 
c. Haarlem mermeer 
d. Rotterdam 
e. Utrecht 

VROM 
RBOI 
SEGRO 
Ecorvs 

Nieuwe Wro 
+I-
-
+ 

+I-
+I-

+ 
+I-
+I-
+I-

Naar aanleiding van de afgenomen 
interviews kan worden vastgesteld dat 
de nieuwe Wro nog veel 
onduidelijkheden bevat, waardoor de 
betrokken partijen over het algemeen 
nog maar matig positief zijn over de 
mogelijkheden ten aanzien van het 
nieuwe grondbeleid. 

De wet is ervoor bedoeld om te zorgen dat private partijen niet zonder bijdrage 
kunnen meeprofiteren van publieke investeringen (free-riders). De situaties van de 
VINEX-locaties en de grondpositieverwerving zijn daarbij duidelijke voorbeelden. 

Het feit dat de nieuwe wet pas laat is ingevoerd en dat ondertussen de ruimtelijke 
opgaven sterk zijn veranderd, maakt dat de wet in bepaalde gevallen niet aansluit op 
de huidige ontwikkelingen. 

Een gemeente als Den Haag is negatiever ten aanzien van de Wro, omdat zij staat 
voor ruimtelijke opgaven, waarbij zij in veel gevallen geen gebruik kan maken het 
nieuwe publiekrechtelijke instrument (nieuwe Wro). Zij staat namelijk voor 
binnenstedelijke herstructurerings- en transformatieopgaven, waarbij geen gebruik 
kan worden gemaakt van het kostenverhaal aan de hand van de kostensoortenlijst 
(exploitatieplan), waardoor de opbrengsten lager uitvallen dan de totale kosten (zie 
de vier selectiecriteria benoemd in § 4.4. kostenverhaal door middel van het 
exploitatieplan). 
Een gemeente als Haarlemmermeer staat positiever tegenover de nieuwe Wro gezien 
het verschil in ruimtelijke opgaven, doordat zij meer uitleggebieden ter beschikking 
heeft. 

De nieuwe Wro brengt zowel kansen als bedreigingen. Een kans is de mogelijkheid 
tot het aanpakken van 'free-riders' d.m.v. een helder en uitvoerig instrumentarium: 
de kostensoortenlijst. Gemeenten zullen verplicht zijn een structuurvisie, bestem
mingsplan en exploitatieplan op te stellen voor hun gemeentelijk grondgebied. Het 
opstellen van deze visie en plannen dwingt gemeenten na te denken over 
toekomstige stedelijke ontwikkelingen. Kwaliteitseisen en woningbouw-categorieën 
kunnen worden opgenomen in deze plannen, zodat er op een gediversificeerde 
wijzen kan worden ontwikkeld en gebouwd. De gemeente krijgt doormiddel van deze 

75 



plannen de mogelijkheid om kwaliteit af te dwingen en (publiekrechtelijk) kosten
verhaal toe te passen, zelfs indien zij geen grondpositie heeft. 

De taakverzwaring van het ambtelijke apparaat zorgt in sommige gevallen voor 
vertwijfeling en verwarring. Het is de vraag of deze verzwaring opweegt tegen de 
mogelijkheden van kostenverhaaL 

De algemene indruk is dat private partijen niet negatief staan tegenover de nieuwe 
Wro. Er is volgens de heer Morel geen sprake van koudwatervrees. 
Het is echter wel opvallend dat voor de invoering van de nieuwe Wro ontwikkelende 
partijen op de valreep bouwaanvragen hebben ingediend. 

De nieuwe wet biedt de private partijen kans om doormiddel van overeenkomsten 
bijdragen te leveren aan publieke voorzieningen, die hen profijt opleveren. Het 
leveren van een bijdrage kan worden afgedwongen, indien private partijen weigeren; 
maar publieke partijen mogen nooit meer verhalen dan de werkelijke kosten. 

De private partijen (bv. grondeigenaren) kunnen ervoor kiezen om niet over te gaan 
tot ontwikkeling, omdat zij huiverig zijn voor de financiële bijdrage. De gemeente 
heeft dan echter wel de mogelijkheid om over te gaan tot onteigening, indien de 
betreffende ontwikkeling een onderdeel is van een groter geheel. Onteigening is 
tijdrovend, kostbaar en daardoor niet erg aantrekkelijk instrumentarium. 

Voorlichting en transparantie zullen bijdragen aan de welwillendheid van private 
partijen om tot overeenstemming te komen met publieke partijen. Indien deze 
partijen niet weten wat hun alternatieven zijn en het vermoeden bestaat dat publieke 
partijen overvragen, zullen zij een terughoudende houding aannemen en wellicht niet 
overgaan tot het ontwikkelen van een project/plangebied. 

Tot slot is de huidige onzekere en instabiele marktsituatie van invloed op de 
toepassingsmogelijkheden van waardeafroming (value capturing). De ontwikkelende 
partijen zullen hierdoor eerder genoegen nemen met minder bijdrage, omdat de 
realisatie van de plannen voorop staat. 

"De huidige markt maakt dat er geen markt is voor kostenverhaal". 

[Holt, 2009] 
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Deelconclusie Hoofdstuk 4. Wat betekent de invoering van de nieuwe Wet 
Wro per 1 juli 2008 voor het toepassen van value capturing? 

Van de oude WRO naar de nieuwe Wro; 

Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van het toepassen van publiekrechtelijk
(dwingendrechtelijk) kostenverhaal? 

Concluderend kan worden gesteld dat er veel is veranderd na de in werking treding 
van de nieuwe Wro op 1 juli 2008. 

Rijk, Provincies en Gemeenten zijn momenteel druk bezig met het verplicht opstellen 
van structuurvisies en bestemmingsplannen. De gemeente zal naast de structuur
visies en bestemmingsplannen ook exploitatieplannen op moeten stellen (indien 
wordt voldaan aan de voorwaarden, welke gesteld worden aan opstelling exploitatie
plan). 

1. Opstellen van structuurvisies: Gemeenten zijn verplicht een structuurvisie voor 
hun gehele grondgebied op te stellen. De structuurvisies zullen de planologische 
kernbeslissingen, streekplannen en de structuurplannen vervangen. 

2. Opstellen bestemmingsplannen: In het bestemmingsplan kunnen verschillende 
voorwaarden worden opgenomen, zoals woningbouwcategorieën en locatie-eisen. 
De opgenomen voorwaarden in het bestemmingsplan kunnen bij uitgifte van de 
bouwvergunning worden getoetst en kunnen een bijdrage leveren aan het 
naleven van deze (rand)voorwaarden. 

3. Opstellen van een exploitatieplan (Artikel 6.12 nieuwe Wro) 
Het exploitatieplan is een nieuw instrument dat het mogelijk maakt om value 
capturing toe te passen aan de hand van de kostensoortenlijst, welke benoemd 
staat in de nieuwe Wro. 
Allereerst zal de gemeente een exploitatieplan op moeten stellen voor het 
mogelijk is over te gaan tot kostenverhaaL Het exploitatieplan bevat een kaart 
van het exploitatiegebied, een omschrijving van de werken en werkzaamheden 
voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen, het inrichten van de openbare ruimte en een exploitatieopzet 
[Wro Artikel 6.13]. Bijlage H, pag. 131-132 bevat de volledige toelichting van 
Artikel 6.13. inhoud exploitatieplan. Vervolgens kunnen de kosten, die 
voortkomen uit het exploitatieplan, worden doorberekend aan de profiterende 
partijen. Deze zullen een bijdrage moeten leveren aan de exploitatie van het 
(plan)gebied. 

Kostenverhaal via de bouwvergunning (en het exploitatieplan) zal voor veel situaties 
in de plaats treden van de baatbelasting. Alleen voor kosten die niet via de bouw
vergunning kunnen worden verhaald, bijvoorbeeld de herinrichting van een winkel
plein, blijft een bescheiden rol weggelegd voor de baatbelasting. Baatbelasting komt 
dus niet te vervallen. 

Bouwvergunning 
Het kostenverhaal door middel van de nieuwe Wro grondexploitatie loopt via uitgifte 
van een bouwvergunning. De ontwikkelaar, die in een exploitatiegebied een bouw-
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vergunning aanvraagt, krijgt naast de bouwvergunning een acceptgiro met daarop 
de exploitatiebijdrage. Indien men ertoe besluit om vrijwillig een overeenkomst te 
sluiten is men hiervan gevrijwaard [Buuren van, Gier de, Nijmeijer, Robbe, 2008]. 

De Wet ruimtelijke ordening ( 1 juli 2008) 
De doelstelling van de nieuwe Wro was het oplossen van de tekortkomingen ten aan
zien van de oude WRO. Een tweede reden was het versterken van de regie van 
gemeenten bij de uitvoering van bestemmingen en daarnaast het eerlijker verdelen 
van de kosten. 

Publiekrechtelijk kostenverhaal 
De oude WRO had als mogelijkheid om kosten te verhalen middels het instrument: 
baatbelasting. Dit instrument bleek in de praktijk echter niet toereikend, waardoor 
gemeenten geen gebruik maakten van baatbelasting als value capturing-instrument. 
Hierdoor konden verschillende partijen meeprofiteren van investeringen zonder daar
voor een (financiële) bijdrage te hoeven leveren. De 'free-riders' ontsprongen de 
dans. Het baatbelasting-instrumentarium is niet komen te vervallen en kan nog altijd 
worden toegepast, indien de situatie zich leent hiervoor. 
Ten aanzien van het kostenverhaal dat voortkomt uit de nieuwe Wro het onderdeel 
grondexploitatie zal het mogelijk zijn om dwingendrechtelijk kosten te verhalen bij 
profiterende private partijen. Alleen bouwvergunningplichtige activiteiten kunnen 
worden onderworpen aan het grondexploitatieregime van de nieuwe Wro en dan 
kunnen alleen die kosten worden verhaald, die zijn opgenomen in de kosten
soortenlijst. Deze lijst geeft geen maximum aan voor de te verhalen kosten. De 
gemeente mag alleen de gemaakte kosten verhalen en het is daarbij niet toegestaan 
winst af te romen. Een ander belangrijk punt is dat er wel sprake moet zijn van een 
profijt opleverende locatie. De gemeente wordt verplicht gesteld om kosten te 
verhalen, tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is zoals bij gronduitgifte in 
erfpacht. 

Privaatrechtelijk kostenverhaal 
Overeenstemming tussen publieke- en/of private partijen staat voorop. De 
privaatrechtelijk instrumenten zijn minnelijk overeengekomen afspraken tussen 
diverse betrokken partijen. 

Verevening 
Het is eveneens mogelijk om binnen projecten verevening toe te passen dat komt 
neer om een methode dat het mogelijk maakt om winsten van onroerende zaken 
binnen een plangebied te verrekenen met eventuele verliezen binnen ditzelfde 
plangebied . Hierdoor kunnen onrendabele voorzieningen en/of projecten tot 
realisatie worden gebracht. 

In wezen is value capturing een andere vorm van verevenen van winsten, waardoor 
onrendabele/minder renderende projecten/voorzieningen kunnen worden 
gefinancierd. 
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Concluderend: 
Terugkomend op de deelvraag: Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van het 
toepassen van publiekrechtelijk (dwingend rechtelijk) kostenverhaal? 

Het is mogelijk om private partijen te belasten langs publiek- en privaatrechtelijke 
weg door een bijdrage te innen ter financiering van de publieke voorzieningen. 
Het dwingendrechtelijk kostenverhaal heeft echter niet de voorkeur en zal 
voornamelijk dienen als 'stok achter de deur' ten aanzien van 'free-riders'. 

De nieuwe Wro biedt mogelijkheden voor publieke partijen om dwingendrechtelijk 
kosten te verhalen, deze instrumenten zijn echter beperkt tot bouwvergunning
plichtige activiteiten . De nieuwe wetgeving zal zich nog verder moeten ontwikkelen 
en jurisprudentie zal nog moeten volgen ter aanvulling. 

Om terug te komen op de doelstelling van de nieuwe Wro: het oplossen van de 
tekortkomingen ten aanzien van de oude WRO en daarbij het versterken van de 
regie van gemeenten bij de uitvoering van bestemmingen en daarnaast het eerlijker 
verdelen van de kosten. 

Mijns inziens heeft de gemeente een instrument in handen voor ruimtelijke opgaven 
in uitleggebieden, dat kan bijdragen aan de kwaliteit van zijn stedelijke omgeving. 
Het instrument biedt mogelijkheden maar heeft ook beperkingen. De wet biedt geen 
mogelijkheden tot kostenverhaal voor binnenstedelijke en herstructurerings
opgaven, aangezien deze projecten kostenintensief zijn. Wanneer men kosten wenst 
te verhalen moet worden voldaan aan de gestelde criteria waaronder criterium 4: 
Indien geen winst kan worden gemaakt op een locatie-ontwikkeling, mogen er geen 
kosten worden verhaald. Hierbij kan worden gedacht aan het herontwikkelen van 
bedrijventerreinen, waarbij de ontwikkeling voornamelijk investeringskosten vergt. 

Het kostenverhaal van de verschillende kostenniveaus (binnenplans, bovenplans en 
ruimtelijke ontwikkeling) zal beter moeten worden uitgewerkt aan de hand van 
jurisprudentie. De begrippen zijn momenteel niet helder geformuleerd. De nieuwe 
Wro zal zich nog verder moeten ontwikkelen, om het passend te maken voor de 
huidige ruimtelijke opgaven waarvoor Nederland momenteel staat. 
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Hoofdstuk 5. Schiphol 

Ter ondersteuning van de hoofdvragen (pag. 10) is de volgende deelvraag 
geformuleerd: 

Schiphol en value capturing, welke methoden van value capturing kunnen worden 
ingezet door en ten opzichte van Schiphol? 

De hierboven geformuleerde deelvraag wordt beantwoord aan de hand van de 
volgende vragen: 

A. Welke methoden kunnen de 3 overheden (Rijk, Provincie en Gemeente) 

inzetten ten aanzien van Schiphol, wanneer zij de luchthaven willen laten 

meebetalen aan een nieuwe publieke voorziening zoals infrastructuur? 

Zo ja, hoe werken deze procedures en welke zijn daarvan 

dwingend rechtelijk? 

B. Op welke wijze kan Schiphol inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in 

verband met de nieuwe Wro en het dwingendrechtelijk kostenverhaal? 

C. Hoe worden de kosten, die de gemeente wenst te verhalen, berekend? 

D. Volgens welke methode wordt de bijdrage doorberekend aan de 

profiterende partij en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het profijt dat 

de profiterende partijen ervaren? (Verhouding bijdrage kosten I profijt) 

De aanvullende vragen zullen bijdragen aan de opheldering van de positie van een 

private partij als Schiphol ten aanzien van value capturing-instrumenten waarmee de 

luchthaven kan worden geconfronteerd. 

De luchthaven kan op deze manier inzicht krijgen in zijn positie bij het toepassen van 

value capturing ten opzichte van publieke- alsook private partijen. 
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5.1. Inleiding 

Schiphol staat op het moment voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen en 
infrastructurele opgaven, die van groot belang zullen zijn voor de toekomst van de 
luchthaven en zijn concurrentiepositie ten opzichte van andere luchthavens. 
De luchthaven kan zijn huidige concurrentie positie behouden en/of verbeteren door 
te investeren in logistieke bedrijvigheid en de daarbij benodigde publieke 
voorzieningen op en rond Schiphol. 

5.1.1. Geschiedenis van Schiphol 
Schiphol is ontstaan in 1916. Het ministerie van Oorlog kocht 12,5 hectare grond in 
de buurt van het Fort Schiphol om daar een militair vliegveld in te richten. De KLM 
werd in 1919 opgericht met Schiphol als thuisbasis. Schiphol is uitgegroeid van een 
drassig en afgelegen weiland tot een complete Airport City, zoals wij het nu kennen. 
Na de tweede wereldoorlog opende de KLM als eerste Europese luchtvaart
maatschappij een lijndienst op New York. Door de jaren heen heeft Schiphol een 
sterke groei doorgemaakt om tegemoet te komen aan de technische en economische 
ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart, zoals de aanleg van start- en 
landingsbanen, vastgoedontwikkelingen (kantoren, bedrijfsgebouwen en luchthaven 
gerelateerd vastgoed) en infrastructurele ontwikkelingen. De ontwikkelingsgroei, die 
Schiphol doorgemaakt heeft, is af te lezen aan de hand van het huidige grond
oppervlak van maar liefst 3.000 hectare. 

5.1.2. Ruimtelijke opgaven en infrastructurele voorzieningen Schiphol 
Er staan verschillende uitbreidingsplannen op de agenda van de luchthaven, zoals de 
infrastructurele plannen om de ontsluiting en bereikbaarheid van Schiphol te 
optimaliseren. Een voorbeeld is de N201 (een infrastructurele ontwikkeling, welke 
indirect verbonden is met Schiphol). Enkele indirecte projecten zijn ook de Zuidas, 
de A9-omlegging Badhoevedorp en de A4-werkstad. Door deze verschillende 
infrastructurele en ruimtelijke projecten wenst zij de bereikbaarheid in de gehele 
regio rond de luchthaven te behouden danwel te verbeteren. Een goede ruimtelijke 
ordening is eveneens van belang voor de werkfuncties rondom Schiphol. De 
luchthaven kan worden gezien als een economische motor, die werkgelegenheid 
creëert [Ruimtelijk planbureau, 2007]. 
Het gebied kenmerkt zich eveneens als een vervoersknooppunt, omdat het te maken 
heeft met zowel vracht- als personenvervoer. De luchthaven en de economie kunnen 
een versterkende werking op elkaar uitoefenen door vastgoed te ontwikkelen, dat 
samenhang vertoond met Schiphol. Op deze manier kan optimaal gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheden, die de luchthaven te bieden heeft. 

De relatie tussen de luchthaven en economie kent vier ruimtelijke effecten: 
1. Ruimtelijke behoefte: de luchthaven en de daarmee samenhangende effecten 

hebben behoefte aan ruimte. Enkele functievoorbeelden zijn de start- en 
landingsbanen, opstelplaatsen, hangars, hallen voor opslag en distributie, 
parkeerterreinen, spoor- en wegeninfrastructuur. 

2 . Creëert werkgelegenheid: "Door de groei van de luchthaven en aanverwante 
economische activiteiten neemt de werkgelegenheid in de omgeving toe en 
daarmee de vraag naar extra woningen en voorzieningen" [Ruimtelijk 
planbureau, 2007]. 

3. Verlies uitbreidingsmogelijkheden: de luchthaven verliest door de ruimtelijke 
ontwikkelingen rond Schiphol aan uitbreidingsmogelijkheden, omdat er 
woonwijken en/of bedrijventerreinen worden ontwikkeld. 
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Indien de luchthaven wil uitbreiden leidt toenemend vliegverkeer tot steeds 
grotere geluidsproductie. Door deze overlast zal het draagvlak onder de 
bevolking afnemen. 
De nieuw geplande woningbouwlocaties rond de luchthaven zullen dus goed 
moeten worden afgestemd op de ontwikkelingen op en rond de luchthaven. 

4. Congestie: een ander ruimtelijk effect betreft de dreigende congestie. 
Reizigers, werknemers maar ook economische activiteiten op en rond de 
luchthaven genereren veel verkeer, waardoor de kans op congestie toeneemt. 
Schiphol kan op dit ruimtelijke effect inspelen door de landzijdige ontsluiting 29 

(bereikbaarheid) te verbeteren door het aanleggen van wegen, spoorwegen 
en/of metroverbindingen. 

Concluderend kan gesteld worden dat de luchthaven ervoor zal moeten waken dat zij 
geen slachtoffer wordt van haar eigen succes. Naarmate de luchthaven 
ontwikkelingsgroei doormaakt neemt de ruimtelijke druk, de congestie en het aantal 
mensen dat in de omgeving van de luchthaven woont toe. De economische groei, 
kan hierdoor leiden tot meer overlast. 

Ruimtevraag 

Ruimteijk 
beleid 

Ruimtelijke 
ontwikkeling 

29 Landzijdiqe ontsluiting: ontsluiting op grondniveau 

Dichtslibben 

Congestie 

Figuur 5.1 geeft de ruimtelijke 
dynamiek weer van een 
luchthaven. 

Uit de figuur is op te maken dat 
er een relatie bestaat tussen het 
ruimtelijke beleid, ruimtelijke 
ontwikkeling, ruimtevraag, 
landzijdige ontsluiting en 
verstedelijking, welke eveneens 
een relatie kennen met de 
economische ontwikkelingen en 
de luchthaven. 

Verstedelijking heeft invloed op 
de ruimtevraag en de 
landzijdige ontwikkeling, heeft 
vervolgens invloed op de 
economie en de luchthaven. 

De landzijdige ontsluiting zorgt 
voor de bereikbaarheid van de 
luchthaven. 

Figuur 5-1. De ruimtelijke dynamiek 
van luchthavens [Ruimtelijk 
planbureau, 2007] 
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Naar aanleiding van al eerder verricht onderzoek zijn in hoofdstuk 1 van deze 
onderzoeksscriptie eveneens de relaties tussen bereikbaarheid en de waardering van 
vastgoed aangetoond. 

De ruimtelijke dynamiek van luchthavens draagt bij aan de samenhang tussen de 
luchthaven en de daarbij van invloed zijnde indicatoren, die bijdragen aan een goed 
functioneren. Een indicator is bijvoorbeeld landzijdige ontsluiting, hetgeen staat voor 
de bereikbaarheid van een luchthaven. Deze indicator en de waardering van een 
luchthaven en de daaraan gekoppelde onroerende zaken komen indirect samen. 

Schiphol zal moeten investeren in zijn landzijdige ontsluiting (bereikbaarheid) om 
een toekomstige waardegroei zeker te kunnen stellen. Daarbij komt dat de 
ruimtelijke ontwikkelingen eveneens van invloed zijn op de kwaliteit van de 
luchthaven. 

5.2. Value capturing en Schiphol 

Schiphol maakt reeds gebruik van het value capturing-instrumentarium, zie 
onderstaand voorbeeld. 

Voorbeeld van value capturing Schiphol Real Estate 
De aanleg van infrastructuur wordt gefinancierd door Schiphol Nederland B.V. 
Schiphol Real Estate profiteert middels zijn huurders, erfpachters en grondhuurders 
van deze voorzieningen. Er is hierbij sprake van interne value capturing, aangezien 
Schiphol Real Estate B.V. een gebruikersvergoeding betaalt aan Schiphol Nederland 
B.V. voor de door hen bekostigde infrastructurele voorzieningen. 

In de praktijk worden door Schiphol al meer value capturing-instrumenten gebruikt: 
gebruikersvergoeding, actief grondbeleid, ontwikkelaarbijdrage, 
ontwikkelingsrechten, samenwerkingsovereenkomsten, winstdeling en 
publiekrechtelijke ondersteuningsinstrumenten, zoals: onteigening, ruimtelijk 
planologisch mandaat, subsidies en de wet voorkeursrecht gemeente. Zij kan worden 
gezien als een totaalontwikkelaar (schiphol is exploitant op eigen grondgebied), 
waardoor zij eveneens gebruik kan maken van interne value capturing. 

5.3. Vastgoed Schiphol 

Schiphol kent door zijn functie verschillende typen vastgoed, namelijk: 
ondernemingsvastgoed (Schiphol Nederland B.V.) en beleggingsvastgoed (Schiphol 
Real Estate B.V.). 

A. Ondernemingsvastgoed - Corporate Real Estate 
Het Ondernemingsvastgoed is eigendom van Schiphol Nederland B.V. Het betreft hier 
vastgoed, dat benodigd is voor het primaire proces van de onderneming (Schiphol 
Airport). Ondernemingsvastgoed bestaat uit de start- en landingsbanen, de terminal 
gebouwen, parkeerfaciliteiten, brandweergarages en gebouwen voor eigen 
materieelopslag (bijv. de sneeuwvloot). 

B. Beleggingsvastgoed - Real Estate Investments 
Het beleggingsvastgoed is eigendom van Schiphol Real Estate B.V. Het betreft hier 
vastgoed dat wordt gezien als een belegging (gebouwen en gronden). Het vastgoed 
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wordt verhuurd en de grond wordt uitgegeven in erfpacht of grondhuur. De netto 
inkomsten uit de gebouwen en gronden zorgen voor direct rendement op de 
investering en de waardemutaties van de gebouwen en gronden zorgen voor het 
indirecte rendement. 

De luchthaven financiert niet alleen de hierboven benoemde investeringsvormen, 
maar bekostigt eveneens alle publieke voorzieningen. De stijgende ontwikkelings
kosten zijn daardoor een steeds groter wordende kostenpost. 

Schiphol blijft expanderen en heeft tijdens deze uitbreidingsantwikkelingen te maken 
met verschillende partijen (publiek en privaat) en tegenstrijdige belangen. De 
diverse partijen profiteren van de door Schiphol aangelegde voorzieningen, maar 
dragen niet bij aan de bekostiging hiervan. In een dergelijke situatie spreekt men 
van 'free riders'. 

Value capturing zal uitkomst kunnen bieden voor de luchthaven om eventuele 
toekomstige investeringen te ondersteunen. De vraag is echter welke value 
capturing-instrumenten door haar, als private partij, kunnen worden ingezet. 
Wellicht kunnen ook de 'free-riders' hiermee worden aangepakt. Daarnaast is de 
vraag met welke instrumenten Schiphol door andere publieke danwel private partijen 
kan worden geconfronteerd. 

5.4. Case-studies 

-- _..... __ _.. .. ",.~:t 

De toepassingsmogelijkheden van het value 
capturing-instrumentarium voor een private 
partij als Schiphol zal worden onderzocht aan 
de hand van twee casestudies (Beech Avenue 
en de omlegging van de A9 Badhoevedorp). 

In figuur 5-2 is de ontsluiting van Schiphol 
door Beech Avenue (1) en de omlegging van 
de A9 Badhoevedorp (2) weergegeven. 
Schiphol centrum (3) staat eveneens 
aangegeven. 
De nieuwe infrastructurele voorzieningen zijn 
rood weergegeven. 
Beech Avenue (1) sluit de binnenring rond 
Schiphol, waardoor een betere interne 
bereikbaarheid ontstaat. 
De omlegging van de A9 (2) zal een bijdrage 
leveren aan een betere afwikkeling van het 
verkeer rondom Schiphol, hetgeen ook zal 
leiden tot een betere bereikbaarheid. 

Figuur 5-2. Ontsluiting Schiphol [Ruimtelijk 
ontwikkelingsplan Schiphol 2015, 2007] 
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5.4.1. Casestudie 1: Beech Avenue (Initiatief van Schiphol) 
De Beech Avenue (1) verbindt Schiphol centrum (3) met de vrachtarealen van 
Schiphol en is daarnaast verbonden met Schiphol-Rijk doormiddel van de Fokkerweg. 
De weg sluit de 'binnenring' van Schiphol. De Beech Avenue zorgt voor een sterke 
verbetering van de bereikbaarheid van de logistieke locaties. 
Het project is onlangs opgeleverd. Tijdens de onderhandelingsfase is value capturing 
toegepast, doordat gebruik is gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst 
(convenant30

). Tijdens deze casestudie zal worden gekeken of er in een toekomstig 
soortgelijk project nog aanvullende value capturing-methoden mogelijk zijn. 

5.4.2. Casestudie 2: De omlegging van de A9 (Initiatief van het Rijk) 
De toekomstige omlegging van de A9 is bedoeld om de doorstroom van de 
Rijkswegen te verbeteren en de bereikbaarheid van de toekomstige uitbreiding 
Schiphol Noordwest (tweede terminal en/of commercieel vastgoed) te vergroten. 
Tijdens deze casestudie zal worden gekeken naar de mogelijkheden, waarop het Rijk 
value capturing kan toepassen t.a.v. Schiphol en hoe deze private partij hierop kan 
anti ei peren. 

5.5. Casestudie I: Beech Avenue 

5.5.1. Inleiding 

Beech Avenue verbindt aan de zuidzijde van de luchthaven de Fokkerweg (N231) 
met de langs de A4 gelegen Rijkerstreek. 

De weg kan worden gezien als de ontbrekende schakel van de binnenring Schiphol. 
Het verkeer zal door de aanleg van de Beech Avenue niet langer rijden over de N201 
en/of de parallelweg van de N201 (zie figuur 5-3). 

3° Convenant: Samenwerkingsovereenkomst 

De interne bereikbaarheid wordt niet alleen 
verbeterd voor het lokale en regionale 
verkeer, maar eveneens voor de hulpdiensten 
in het kader van calamiteitbestrijding 
[Gemeente Haarlemmermeer, 2009]. 

De nieuwe weg kan daarnaast worden gezien 
als onderdeel van een groter geheel, om de 
ontsluiting en bereikbaarheid van Schiphol te 
vergroten en daarnaast de kwaliteit te 
verbeteren 

Figuur 5-3. Beech Avenue Schiphol [Ruimtelijk 
ontwikkelingsplan Schiphol 2015, 2007] 
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5.5.2. De aanleg van Beech Avenue pakt de volgende knelpunten aan: 

1. Doorstroom van het Schipholgebonden (vracht)verkeer aan de zuidzijde van 
de luchthaven 

2. Verbeteren van de verkeersveiligheid op de parallelweg van de N201 in het 
algemeen en voor het langzaam verkeer in het bijzonder door het verwijderen 
van het vrachtverkeer 

3. Verbeteren doorstroom van het openbaarvervoer 
4. Een geschikte verbindingsweg met Schiphol-Centrum voor de bestaande 

bedrijfs- en kantoorparken aan de zuidzijde. Voorkomen van 
omrijdbewegingen, omdat het huidige verkeer de keuze maakt voor de N201 
en de A4 naar Schiphol-Centrum 

5. Bereikbaarheid voor hulpdiensten (congestie) 

5.5.3. Betrokken partijen 

De volgende partijen waren betrokken bij de ontwikkeling van de Beech Avenue: 
• Het Rijk (de Boer regeling) 
• Gemeente Haarlemmermeer 
• Infrastructurele fondsen Schiphol Rijk en Schiphol Logistics Park (SLP) 
• Provincie Noord Holland 
• Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) 
• Schiphol Group 

Regie project Beech Avenue 
• Schiphol Area Development Company (SADC) 

5.5.4. Value capturing & Beech Avenue 

De hierboven genoemde partijen hebben onderlinge afspraken gemaakt ten aanzien 
van de financieringsbijdrage voor de aanleg van de weg: 

Financiële bijdrage 31 december 2007 
Nog af te dragen B.T.W. € -125.047 

Infrafonds SLP € 2.016.983 

Infrafonds Schiphol-Rijk € 714.990 

ROA; Subsidieregeling De Boer € 765.180 

Provincie Noord Holland € 775.000 

Gemeente Haarlemmermeer € 1.951.723 

Schiphol Group € 2.051.280 

Overschot huizen Rozenburg € 585.480 

Rijksbijdrage € 1.529.412 

Totaal c 10.265.000 

Figuur 5-4. Financiering Beech Avenue Schiphol 
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Financiële vergoeding bewoners Rozenburg 
Naast de financiering van de weg heeft Schiphol de bewoners van de Rozenburg de 
mogelijkheid geboden om hun huis te verkopen aan Schiphol tegen de marktwaarde. 
Hierbij is geen sprake van planschade, aangezien er geen bestemmingsplanwijziging 
heeft plaatsgevonden. (gemeente) 

5.5.5. Toepassing value capturing31 

Value capturing is toegepast aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst 
(convenant) tussen de betrokken partijen. De samenwerkingsovereenkomst is 
gesloten op vrijwillige basis. 
In een dergelijke situatie kan er gebruik worden gemaakt van verschillende value 
capturing-instrumenten. De mogelijkheden zullen worden toegelicht aan de hand van 
de privaatrechtelijk mogelijkheden (zie F). Aangezien het initiatief voor de aanleg 
van de weg bij de luchthaven zelf lag, moest zij deze ook zelf bekostigen. 

5.5.6. Value Capturing Privaat D Privaat 

Naar aanleiding van de 'free-riders' waar Schiphol eveneens mee te maken heeft, zal 
worden gekeken naar de mogelijkheden die het value capturing-instrumentarium de 
luchthaven kan bieden ten aanzien van andere (profiterende) private partijen. 

Het value capturing-instrumentarium biedt Schiphol de volgende privaatrechtelijk 
instrumenten, die zijn onder te verdelen in directe en indirecte instrumenten: 

Privaatrechtelijke instrumenten (vrijwillige bijdrage): 

Directe value capturing: 
1. Gebruikersvergoeding (tol, parkeergelden) 

Indirecte value capturing: 
1. Actief grondbeleid 
2. Exploitatieovereenkomst 
3. Ontwikkelaarbijdrage 
4. Ontwikkelingsheffing 
5. Ontwikkelingsrechten: grond/water en airrights 
6. Samenwerkingsovereenkomst 
7. Verbindingsheffing 
8. Winstdeling 

9. Heffingsdistricten 

Een belangrijk punt is het volgende: 

31 Value capturing: bestaat uit verschillende methoden die het mogelijk maken waardevermeerdering van 

onroerende zaken - zoals grond en vastgoed - ontstaan door publiek en/of privaat handelen direct dan wel 

indirect (in zijn geheel of gedeeltelijk) af te romen van andere private partners om vervolgens te 

gebruiken voor die activiteiten die deze waardestijging veroorzaken. 
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De luchthaven kan ten aanzien van andere private partijen alleen vrijwillige 
bijdragen vragen, de nieuwe wet biedt geen mogelijkheden tot dwingendrechtelijk 
kostenverhaal voor private partijen t.a.v. andere private partijen. 

De mogelijkheden voor Schiphol tot het toepassen van value capturing bestaan uit 
alle privaatrechtelijke value capturing-instrumenten: 

A. Directe value capturing: 
Schiphol kan de gebruikers van Beech Avenue om een financiële bijdrage of 
vergoeding vragen. Vrachtvervoer dat veelvuldig gebruik maakt van de weg zou een 
hogere vergoeding kunnen betalen, aangezien zij meer gebruik maken van de weg. 

B. Indirecte value capturing 

1. Actief grondbeleid 
De luchthaven kan de grond grenzend aan de weg verkopen, uitgeven in 
erfpacht, verhuren of recht van opstal laten vestigen op de grond. Door de 
grond te verkopen of te verhuren kan zij een deel van de investeringskosten 
doorberekenen in de gronduitgifteprijs (canonretributie). 

2. Exploitatieovereenkomst 
Een exploitatieovereenkomst behoort niet tot één van de mogelijkheden, 
aangezien er een overeenkomst wordt gesloten tussen ontwikkelaars en 
eigenaren van grond en/of opstallen en Schiphol is in deze situatie beide. 
Interne value capturing biedt wel mogelijkheden. 

3. Ontwikkelaarbijdrage n.v.t. Schiphol is de ontwikkelaar 
Interne value capturing zie 9 

4. Ontwikkelingsheffing n.v.t. Schiphol is de ontwikkelaar 
Interne value capturing zie 9 

5. Ontwikkelingsrechten 
Het is voor Schiphol wel mogelijk om ontwikkelingsrechten te verkopen aan 
andere partijen, indien deze een financiële bijdrage willen betalen. 

6. Samenwerkingsovereenkomst 
Indien men bereid is een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan zullen de 
betrokken partijen onderling afspraken maken ten aanzien van 
aansprakelijkheid, fiscale eigenschappen en zeggenschap (kosten en baten 
verdeling). 

7. Verbindingsheffing 
Een eventuele vergoeding ter compensatie van aansluiting op de binnenring 
Schiphol. 

8. Interne value capturing 
De luchthaven kan intern de kosten voor de aanleg van Beech Avenue 
verrekenen met profiterende investeringen binnen zijn eigen exploitatiegebied 
(commercieel vastgoed). Op deze wijze kunnen de onrendabele 
voorzieningeninvesteringen worden bekostigd. 
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Privaatrechtelijk instrument met publiekrechtelijke tussenkomst: 

9. Heffingsdistricten (Nederland experimentenwet BGV's) 
Hierbij wordt een heffing opgelegd op districts niveau. In Nederland is dit 
alleen mogelijk, indien de meerderheid van de betrokken partijen binnen het 
plangebied instemt. Deze heffing kan worden ingezet ter financiering van 
extra publieke voorzieningen binnen een gebied/district. Deze manier van het 
opleggen van heffingen kan alleen, indien de gemeente hier toestemming 
voor geeft. Het biedt echter mogelijkheden voor kantoor-, bedrijventerreinen 
en winkelgebieden, omdat doormiddel van een bijdrage de kwaliteit van het 
gebied kan worden verhoogd. 

5.6. Casestudie II : Omlegging A9 

In verband met een mogelijke uitbreiding van Schiphol Noord-West heeft Schiphol er 
belang bij dat de A9 wordt omgelegd en er een afslag komt, die bijdraagt aan een 
goede ontsluiting van het gebied. 

De A9 is een rijksweg en de omlegging zal dan ook worden betaald door de 
Rijksoverheid. Gezien de voordelen voor Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer 
(Badhoevedorp) zullen deze twee partijen wellicht bereid zijn een bijdrage te leveren 
ter bekostiging hiervan. 

5.6.1. Inleiding 

De omlegging van de A9 Badhoevedorp zal bestaan uit 2x3 rijstroken binnen het 
huidige tracé. De doelstellingen zijn o.a. de leefbaarheid, doorstroming, toekomst
vastheid, ruimtelijke structuur en kwaliteit. 
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2. Omlegging A9 

Schiphol centrurn 
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De leefbaarheid van Badhoevedorp kan 
worden verbeterd doormiddel van het 
omleggen van de A9, omdat de 
milieubelasting door geluid, fijnstof en 
het veiligheidsrisico worden 
verminderd. 
De doorstroming van het verkeer op de 
A4, de AS en de A9 is voor 
verschillende partijen van groot belang. 
De omlegging van de A9 Badhoevedorp 
beoogt verder de verbetering van de 
bereikbaarheid van de Amsterdamse 
regio en de Mainport Schiphol. 
Bovendien biedt zij mogelijkheden ten 
aanzien van toekomstige 
capaciteitsuitbreidingen. Deze 
omlegging zal de ruimtelijke structuur 
van Badhoevedorp en van in de 
driehoek tussen de A4, AS en de A9 
verbeteren . De barrièrewerking van de 
A9 wordt verholpen indien deze wordt 
omgelegd [Ruimtelijk ontwikkelingsplan 
Schiphol 201S, 2007). 

Figuur 5-5 . Omlegging A9 Badhoevedorp [Ruimtelijk ontwikkelingsplan Schiphol 2015, 2007] 
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5.6.2. Eventuele betrokken partijen 

Publieke partijen: 
• Het Rijk 
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat (verantwoordelijk voor de omlegging A9) 

(MIT) 
Budget Investeringen Ruimtelijke kwaliteit (BIRK) (op het moment) 

• Provincie Noord-Holland 
Infrastructurele fondsen Schiphol Rijk en Schiphol Logistics Park(SLP) 

• Gemeente Haarlemmermeer (verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling) 
• Gemeente Amsterdam I Stadsregio Amsterdam 

Private partijen: 

• Schiphol Area Development Company (SADC) 
• Schiphol Nederland B.V. 

5.6.3. Value capturing & Omlegging A9 Badhoevedorp 

Bij de omlegging van de A9 kan gebruik worden gemaakt van de verschillende value 
capturing-instrumenten. Aangezien het een Rijksweg is, zal deze door de overheid 
worden bekostigd, maar een financiële bijdrage van verschillende (profiterende) 
partijen is gewenst. Allereerst kan het leveren van een bijdrage ten goede komen 
aan de kwalitateit van de Rijksweg. Ten tweede kan er een betere verstandhouding 
ontstaan tussen de betrokken partijen, indien zij allen belang hebben bij de aanleg 
van een kwalitatief goede weg. 
Door een bijdrage te leveren is het mogelijk inspraak te hebben in de uitvoering van 
de aanlegen/of situering van de weg. 

5.6.4. Toepassing value capturing 

De overheid kan in het geval van de aanleg van een Rijksweg als de A9 gebruik 
maken van zowel de publieke- als de privaatrechtelijke value capturing
instrumenten. 
Tijdens onderhandelingen kunnen de overheden o.a. de volgende instrumenten 
inzetten, zoals de publiekrechtelijke ondersteuninginstrumenten (bijv. onteigening), 
ontwikkelingsrechten (bijv. recht ontwikkeling grondgebied), heffingsdistricten (het 
instemmen met invoering van een heffingsdistrict) etc. 
Indien de private partijen niet bereid zijn een bijdrage te leveren, kan de overheid de 
publiekrechtelijke instrumenten hanteren. Zij zal echter liever een bijdrage aan de 
hand van de privaatrechtelijke (minnelijke) instrumenten innen. 

5.6.5. Value Capturing Publiek D Privaat 

De overheid kan op verschillende wijzen gebruik maken van de publiekrechtelijke 
(dwingendrechtelijk) value capturing-mogelijkheden. Hier volgen de 
publiekrechtelijke mogelijkheden van value capturing, waarmee Schiphol kan worden 
geconfronteerd. 

Publiekrechtelijke instrumenten (dwingende bijdrage): 

1. Belastingen (OZB, Baatbelasting) 

2. Exploitatievergunning 

Kostenverhaal aan de hand van de nieuwe Wro (kostensoortenlijst) 
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De overheid kan ervoor kiezen om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
met de betrokken private partijen en daarnaast bestaat de mogelijkheid dat zij in de 
samenwerking instapt als private partner. In dat geval kan de overheid gebruik 
maken van de privaatrechtelijk value capturing-mogelijkheden. 

5.6.6. Value capturing Privaat 0 privaat 

De volgende instrumenten kan de overheid inzetten indien zij zich in een 
samenwerking voegt als een private partij. De methoden benoemd in paragraaf 5.5 
onderdeel Fis hierop gedeeltelijk van toepassing. 

Privaatrechtelijke instrumenten (vrijwillige bijdrage): 

Directe value capturing: 
1. Gebruikersvergoeding (tol, parkeergelden) 

Indirecte value capturing: 
1. Actief grondbeleid 
2. Exploitatieovereenkomst 
3. Ontwikkelaarbijdrage 
4. Ontwikkelingsheffing 
5. Ontwikkelingsrechten: grond/water en airrights (Grondpositie Schiphol) 

6. Samenwerkingsovereenkomst (B.V., N.V. etc.) 
7. Verbindingsheffing 
8. Winstdeling 

9. Heffingsdistricten (BGV's experimentenwet) 

A. Directe value capturing 
Schiphol kan de gebruikers van Beech Avenue om een financiële bijdrage of 
vergoeding vragen. Vrachtvervoer dat veelvuldig gebruik maakt van de weg, zou een 
hogere vergoeding kunnen betalen, aangezien zij meer gebruik maken van de weg. 

B. Indirecte value capturing 
Indien de overheid zich invoegt als private partij in een samenwerking met Schiphol 
kan zij de volgende instrumenten inzetten: 

1. Actief grondbeleid n.v.t. Schiphol is een van de grondeigenaren. 

2. Exploitatieovereenkomst 
Een exploitatieovereenkomst behoort niet tot een van de mogelijkheden, 
aangezien daar een overeenkomst wordt gesloten tussen ontwikkelaars en 
eigenaren van grond en/of opstallen en Schiphol is in deze situatie beide. 
Interne value capturing biedt hierdoor wel mogelijkheden. 

3. Ontwikkelaarbijdrage 
Een ontwikkelaarsbijdrage kan in dit geval indien de luchthaven als 
ontwikkelaar bereid is een bijdrage te leveren aan de omlegging van de A9, 
omdat zij inspraak wil in de aanleg van de weg. (kwaliteit, vormgeving, 
situering etc.) 
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4. Ontwikkelingsheffing 
Een ontwikkelingsheffing is te vergelijken met een ontwikkelaarsbijdrage 
waarbij een ontwikkelende partij in dit geval Schiphol een bijdrage levert aan 
de omlegging van de A9. 

5. Ontwikkelingsrechten 
Tijdens de onderhandelingen over een eventuele financiële bijdrage kunnen 
de partijen afspraken maken ten aanzien van ontwikkelingsrechten. Een 
voorbeeld is dat de overheid die zich in dit geval inzet als private partij, een 
voorstel doet tot ontwikkeling van een grondgebied op een andere locatie 
tegen een vergoeding. 

6. Samenwerkingsovereenkomst (B.V.,N.V. etc.); 
Zij zal ervoor kunnen kiezen om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten 
en hierin afspraken opnemen ten aanzien van de kosten en batenverdeling. 
Een samenwerkingsovereenkomst kan ook rechtspersoonlijkheid hebben, dit 
is alleen voor deze scriptie niet relevant. 

7. Verbindingsheffing 
Een eventuele vergoeding van ontwikkelende partijen ter compensatie 
aansluiting A5-A6. Wellicht te grote schaal voor kostenverhaal. 

8. Winstdeling 
Bij winstdeling worden er afspraken gemaakt tussen publieke en private 
partijen over de winsten uit de commerciële activiteiten, die voortvloeien uit 
de publieke investeringen. Tijdens de onderhandelingen over winstdeling 
worden er afspraken gemaakt over de hoogte van de bijdrage en wanneer 
deze betaald dient te worden (bijvoorbeeld indien het rendement of de 
opbrengst een bepaald niveau overschrijdt). Een andere mogelijkheid van 
winstdeling is een afdracht van (alle) winst uit commerciële activiteiten tot 
een bepaald bedrag, waarbij de overige winst in handen blijft van de private 
partijen. 

Privaatrechtelijke instrumenten met publiekrechtelijk tussenkomst: 

9. Heffingsdistricten (BGV's; experimentenwet); 
Hierbij wordt een heffing opgelegd op districts niveau. In Nederland is dit 
alleen mogelijk indien de meerderheid van de betrokken partijen binnen het 
plangebied instemd. Deze heffing kan worden ingezet ter financiering van 
extra publieke voorzieningen binnen een gebied/district. 
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5.7. Value capturing-instrumentarium Schiphol 
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Samenvatting Deelvraag Hoofdstuk 5 

Schiphol en value capturing, welke methoden van value capturing kunnen worden 
ingezet door en ten opzichte van Schiphol? 

In figuur 5-6 (pag. 93) is een weergave van de verschillende wijzen van value 
capturing waarmee Schiphol te maken krijgt of waarvan zij gebruik kan maken. 

A. Welke methoden kunnen de 3 overheden inzetten ten aanzien van Schiphol, wanneer zij 
de luchthaven willen laten meebetalen aan een nieuwe publieke voorziening als 
bijvoorbeeld infrastructuur? 
Zo ja, hoe werken deze procedures en welke zijn daarvan dwingendrechtelijk? 

Het Rijk, Provincie en Gemeente kunnen kosten verhalen aan de hand van een 
exploitatievergunning. 
Schiphol kan worden belast via een bouwvergunning met een daaraan gekoppelde 
financiële bijdrage. 
In eerste instantie is de gemeente de aangewezen partij om over te gaan tot 
kosten verhaal. 
Het Rijk en de Provincie kunnen kosten verhalen, indien zij deze bevoegdheid naar 
zich toetrekken via inzet van de coördinatieregeling 32 in de Wro (zie bijlage M. Positie 
en rolverdeling Rijk, Provincie en Gemeente ten aanzien van het kostenverhaal) . 

Het publiekrechtelijk kostenverhaal heeft niet de voorkeur. Publieke partijen zullen 
eerst trachten langs privaatrechtelijke weg afspraken te maken ten aanzien van een 
bijdrage aan publieke voorzieningen. De bedoeling van de nieuwe Wro is dat het 
kostenverhaal doormiddel van de kostensoortenlijst als 'stok achter de deur' zal 
worden gehanteerd. 

B. Op welke wijze kan Schiphol inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in verband met de 
nieuwe Wro en het dwingendrechtelijk kostenverhaal? 

Schiphol kan hier op diverse wijzen op inspelen: 

Vrijwillige financiële bijdrage 
Allereerst kan zij ervoor kiezen langs privaatrechtelijke weg een overeenkomst te 
sluiten met publieke partijen. Een financiële bijdrage kan mogelijkheden bieden ten 
aanzien van kwaliteit en afspraken bij ontwikkeling grondgebied (recht op eerste 
ontwikkeling binnen een grondgebied). 
Door het leveren van een financiële bijdrage kan Schiphol zijn 
onderhandelingspositie inzetten om publiekrechtelijk ondersteuningsinstrumenten in 
te laten zetten. Schiphol kan ook onderhandelen over eventuele 
ontwikkelingsrechten op een andere locatie en/ of toestemming gebruik van de 
experimentenwet BGV's, indien de meerderheid van de betrokken partijen binnen het 
plangebied instemt. 

32 Coördinatieregeling : een gemeente kan een bestemmingsplan, projectbesluit of ander besluit voor de 

realisering van een ruimtelijk project gecoördineerd voorbereiden samen met andere besluiten, 

vergunningen en toestemmingen (Hierop is afdeling 3.4 . van de Awb van toepassing), [Handreiking 

Grondexploitatiewet, 2008] . 
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Weigeren financiële bijdrage 
Als Schiphol echter geen bijdrage wenst te betalen, kan zij afzien van het aanvragen 
van een bouwvergunning. Schiphol zal bij deze keuze bedacht moeten zijn op een 
mogelijkheid tot onteigening. De onteigeningsprocedure duurt echter lang en de 
mogelijkheid tot zelfrealisatie van de eigen grond kan een langlopende wettelijke 
strijd opleveren, die geen van de betrokken partijen ten goede zal komen. 

Schiphol zal de procedures (structuurvisies, bestemmingsplannen en 
exploitatieplannen) van de publieke partijen moeten controleren op fouten en/of 
onvolledigheid. Indien er fouten zijn gemaakt kan zij weigeren tot het leveren van 
een bijdrage, aangezien in de documenten de verhaalbare kosten moeten zijn 
opgenomen. 

Betalen dwingendrechtelijk bijdrage 
Schiphol kan afwachten welke financiële bijdrage het exploitatieplan oplevert en deze 
dan betalen. Het exploitatieplan biedt de gemeente de mogelijkheid dwingend
rechtelijk kosten te verhalen, deze kosten zullen naar alle waarschijnlijkheid lager 
uitvallen dan wanneer men een vrijwillige bijdrage overeenkomt. Langs 
publiekrechtelijk spoor kunnen alleen kosten worden verhaald en mag geen winst 
worden afgeroomd. 

C. Hoe worden de kosten, die de gemeente wenst te verhalen, berekend? 

De kosten, die worden verrekend langs publiekrechtelijk weg, zullen worden 
berekend zoals het voorbeeld in bijlage F. Voorbeeld exploitatieberekening. Er zal per 
bouwtype een wegingsfactor worden gebruikt om tot een financiële bijdrage te 
komen. Indien de kosten later meer dan 5% blijken af te wijken dan dient het 
teveelbetaalde te worden terugbetaald. 

De gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van onder andere de 
exploitatieplannen om het publiekrechtelijk kostenverhaal mogelijk te maken. 

D. Volgens welke methode wordt de bijdrage doorberekend aan de profiterende partij en 
hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het profijt, dat de profiterende partijen ervaren 
(Verhouding bijdrage kosten I profijt)? 

Een zorgvuldig geformuleerd antwoord zal uitblijven, aangezien de nieuwe Wro 
alleen een voorbeeld geeft van een globale exploitatieberekening. Het kostenverhaal 
aan de hand van de kostensoortenlijst wordt uitgewerkt in een exploitatieplan. Er is 
geen limiet gesteld aan het te verhalen bedrag. 

De financiële bijdrage verhoudt zich ten opzichte van profijt zodanig dat, indien men 
meer profijt ondervindt, er een hogere bijdrage aan de publieke voorzieningen moet 
worden geleverd. Het is echter wel zo dat men nooit meer mag verhalen dan wat de 
publieke voorziening heeft gekost. 
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Deelconclusie Hoofdstuk 5. Schiphol 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de verschillende mogelijkheden van value 
capturing, die de luchthaven in kan zetten ten aanzien van profiterende partijen. Dit 
zijn voornamelijk de privaatrechtelijk instrumenten, aangezien een private partij als 
Schiphol geen dwingendrechtelijk instrumenten kan of mag toepassen. 

De luchthaven wordt echter zelf ook geconfronteerd met publieke partijen, die een 
bijdrage wil innen. Zij zullen worden geconfronteerd met de nieuwe mogelijkheid van 
dwingendrechtelijk kostenverhaal aan de hand van de nieuwe Wro grondexploitatie 
(kostensoortenlijst). De nieuwe wet zal het mogelijk maken om kosten te verhalen 
bij Schiphol, indien deze een bouwvergunning indient en zij niet bereid is een 
bijdrage te leveren langs minnelijke weg (wilsovereenstemming). 

De mogelijkheid om kosten te verhalen tussen private partijen onderling is beperkt 
tot de privaatrechtelijke instrumenten. Het zal alleen mogelijk zijn een bijdrage te 
innen, indien de partijen zelf bereid zijn een bijdrage te leveren. 
De overheid zal deze vorm van kostenverhaal prefereren boven een 
dwingendrechtelijk instrument, omdat bij minnelijke overeenstemming men vaak 
sneller bereid is een grotere bijdrage te leveren (betrokkenheid, betere 
samenwerking, kwaliteit). 

Publiekrechtelijk ondersteuning, de experimentenwet Bedrijfsgerichte 
gebiedsverbetering (BGV), biedt perspectief. Indien een meerderheid instemt, kan 
met toestemming van de gemeente een heffing op districtniveau worden 
afgedwongen. Hierbij gaat het niet om een grote bedrage. Het instrument is ter 
ondersteuning van handhaving van de kwaliteit binnen een gebied. Een dergelijke 
vorm van heffingsdistricten zou door de luchthaven kunnen worden ingezet ten 
aanzien van andere private partijen (vastgoedeigenaren). 

Het toepassen van value capturing kan voor zowel de publieke als de private partijen 
interessant zijn . In Nederland is het echter alleen voor publieke partijen mogelijk om 
dwingendrechtelijk kosten te verhalen . Indien private partijen via deze weg kosten 
willen verhalen, kan dit alleen door tussenkomst van publieke partijen. Private 
partijen zullen dus met elkaar en met de publieke partijen moeten blijven 
onderhandelen. De nieuwe wetgeving brengt hierin geen verandering in teweeg. De 
nieuwe wet zal moeten gaan fungeren als een uiterst redmiddel. 

Schiphol kan de instrumenten hanteren die staan vermeld in de figuur 5-6 (pag. 93). 
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Onderzoeksresultaten 

Allereerst zal er worden teruggekoppeld naar de aanleiding van dit onderzoek: 

kan afroming van toekomstige waardevermeerdering van privaat vastgoed - grond 

en gebouwen - als gevolg van publieke investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur 

een financieringsbijdrage leveren aan deze investeringen - Value capturing. 

Deze aanleiding heeft na het lezen van al eerder verricht onderzoek geleid tot de 
volgende probleemstelling: 

Welke methoden van value capturlng kunnen door de verschillende partijen 
(publiek t.a.v. privaat a privaat t.a.v. privaat) worden ingezet om toekomstig 
ontstane waardevermeerdering naar voren te halen (of af te romen)? 

De probleemstelling is uiteen gezet aan de hand van de volgende twee 
onderzoeksvragen: 

1. Value Capturing: Welke wijzen van value capturing kunnen door publieke 
en/of private partijen worden ingezet in Nederland? 

2. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van value capturing voor private 
partijen ten aanzien van andere (publieke of) private partijen? 

De wijzen van value capturing, die door verschillende publieke en/of private partijen 
kunnen worden ingezet in Nederland, zijn weergegeven in figuur 3-2 Value 
capturing-methoden in Nederland (pag. 53). 

Alvorens deze verschillende methoden van value capturing kunnen worden toegepast 
zal er moeten worden aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van waarde
vermeerdering. Deze waardevermeerdering kan verschillende partijen toekomen, 
zoals: een eigenaar, een gebruiker, een ontwikkelaar en/of publieke instellingen. 
Deze toekomstige meerwaarde kan worden aangetoond door de waarde van de 
onroerende zaken voor en na de toevoeging van de voorziening met elkaar te 
vergelijken. Vervolgens zal moeten worden gekeken of er aan de drie selectiecriteria 
profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid wordt voldaan om de toepassings
mogelijkheden van de verschillende waardeafromingmethoden nader te bepalen. 
Deze afgeroomde waarde dient vervolgens ingezet te worden ter financiering van de 
activiteiten (voorziening), die de waardestijging veroorzaakt (value capturing). 
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Het afromen van deze toekomstige meerwaarde kan door middel van directe en 
indirecte value capturing. Directe value capturing kan worden toegepast middels het 
heffen van een gebruikersvergoeding. Indirecte value capturing kan worden 
onderverdeeld in externe en interne value capturing. De externe value 
capturingsvormen zijn publiek en privaatrechtelijk onder te verdelen (zie figuur 1.6 
pag. 18). Publiekrechtelijke instrumenten zijn verschillende vormen van belastingen 
(baatbelasting en onroerendzaakbelasting) en een exploitatievergunning. 
Privaatrechtelijke instrumenten zijn o.a.: actief grondbeleid, exploitatie
overeenkomst, ontwi kkelaa rsbijd rage, ontwi kkeli ngsheffi ng, ontwi kkelingsrechten, 
samenwerkingsovereenkomst, verbindingsheffing en winstdeling. Daarbij komt het 
instrument heffingsdistricten (BGV's); dit is een privaatrechtelijk instrument dat 
publiekrechtelijk goedkeuring behoeft voordat het kan worden toegepast en dat een 
dwingerechtelijk bijdrage kan innen. 
Het is eveneens mogelijk interne value capturing toe te passen, welke valt onder 
indirecte value capturing. Hierbij vindt een interne verrekening plaats en geen 
verrekening met andere partijen. 
Deze indirecte instrumenten zijn onder te verdelen in de publiek- en privaat
rechtelijke methoden van waardeafroming (zie figuur 3-1. pag. 45) 

De publiekrechtelijke instrumenten kunnen door de publieke partijen worden 
gehanteerd en de privaatrechtelijk instrumenten kunnen door zowel de publieke 
alsook de private partijen worden toegepast. 

De toepassingsmogelijkheden van de value capturing-instrumenten voor private 
partijen ten aanzien van andere private partijen zijn beperkt tot de privaatrechtelijk 
(minnelijke) instrumenten. Deze instrumenten bieden geen mogelijkheid tot het 
afdwingen van een financiële bijdrage. Het zal alleen mogelijk zijn een vorm van 
dwingendrechtelijk kostenverhaal toe te passen door middel van de experimentenwet 
bedrijfsgerichte gebiedsverbetering (BGV), welke alleen met toestemming van de 
gemeente een financiële bijdrage af kan dwingen. 
Het kostenverhaal van private partijen ten aanzien van publieke partijen is eveneens 
alleen mogelijk middels de privaatrechtelijke instrumenten. 

De nieuwe Wro biedt alleen voor de publieke partijen mogelijkheden ten aanzien van 
dwingendrechtelijk kostenverhaaL Deze publieke partijen zullen echter de voorkeur 
geven aan de privaatrechtelijke instrumenten gezien het feit de private partijen dan 
mogelijk bereid is dieper in de buidel te tasten. 

Op internationaal vlak zijn er geen concrete vernieuwende instrumenten van value 
capturing aan het licht gekomen. Verschillende instrumenten zullen niet worden 
toegepast in Nederland, zoals kostentoedeling en versement transport (vorm van 
loonheffing). Kostentoedeling wordt wel toegepast in Japan en Versement transport 
(vorm van loonheffing) in Frankrijk. Kostentoedeling is een te staatsgestuurd 
instrument, dat in Nederland niet zal worden getolereerd. 
Versement transport is een vorm van belasting, die wordt betaald door de 
werkgever; een dergelijk vorm van extra belastingheffing zal naar waarschijnlijkheid 
niet worden toegepast in Nederland, aangezien reeds op diverse andere wijzen 
algemene belastingen en inkomstenbelastingen worden geheven. Het toevoegen van 
belastingen zal goed moeten worden afgewogen tegen het profijt dat voortkomt uit 
de belastinginkomsten, aangezien het weerstand oproept bij de belastingbetalers in 
Nederland. 
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De instrumenten van value capturing voor Nederland en Schiphol zijn inzichtelijk 
gemaakt. Deze verschillen onderling niet veel van elkaar. De mogelijkheden van 
waardeafroming kan gemakkelijk plaatsvinden aan de hand van actief grondbeleid, 
zeker in het geval van Schiphol. Door zijn functie en locatie is men bereid hogere 
huren te betalen en kan zij op deze wijze investeringen doorberekenen aan de 
profiterende partijen. De overige privaatrechtelijke instrumenten kunnen eveneens 
worden ingezet; alleen zal op minnelijke wijze minder gemakkelijk een bijdrage 
kunnen worden geïnd. De luchthaven kan bij onderhandelingen gebruik maken van 
zijn pullcapaciteiten (aantrekkelijkheid). 
De experimentenwet bedrijfsgerichte gebiedsverbetering biedt mogelijkheden voor 
Schiphol, indien de gemeente hier toestemming voor geeft. Op deze wijze kan zij 
kosten doorberekenen aan bijv. de gebruikers (huurders) van het vastgoed 
(kantoorgebouwen of vrachtgebouwen). Dergelijke heffingsdistricten zijn voor een 
gebied als de luchthaven een mogelijkheid om zijn bereikbaarheid, duurzaamheid, 
kwaliteit, leefbaarheid, veiligheid te ondersteunen/behouden/versterken. 

6.2. Conclusies en discussie 

Internationaal 
Heng Kong en Singapore hanteren het instrument actief grondbeleid. Deze wijze van 
het innen van overheidsinkomsten kan bij een goede economische situatie een 
enorme cashflowinkomstenbron zijn. Indien de economische situatie verslechtert 
(laagconjunctuur) zullen de overheidsinkomsten afhangen van de waardering van het 
vastgoed. Bij een recessie zullen de overheidsinkomsten afnemen. Een dergelijke 
vorm van actief grondbeleid op staatsniveau is voornamelijk positief, indien er 
sprake is van een hoogconjunctuur en brengt dus risico met zich mee. 

Nationaal 
Nederland hanteert een meer solide manier van inkomstenverwerving, zoals 
belasting op inkomsten, en maakt in mindere mate gebruik van actief grondbeleid. 

Indien bij een laagconjunctuur de inkomsten uit actief grondbeleid afnemen, zullen 
eveneens de overheidsinkomsten afnemen, waardoor er minder kan worden 
geïnvesteerd in vastgoed gerelateerde voorzieningen en opgaven; hierdoor zal de 
waarde van het vastgoed minder stijgen. 
Actief grondbeleid als value capturing-instrument kan leiden tot zowel hoge toppen 
(hoogconjunctuur) alsook diepe dalen (laagconjunctuur). 

De ontwikkelingsheffing van Singapore zou een interessant instrument kunnen zijn 
voor Nederland, indien men kosten wenst te verhalen bij vastgoedeigenaren en deze 
door bestemmingsplanwijzigingen meer winst (inkomsten) kan generen. Deze wijze 
van value capturing zal beter moeten worden onderzocht. Er zal echter wel 
voorzichtig mee om moeten worden gegaan omdat deze heffing bovenop al 
bestaande belastingen en heffingen komt. 

Zoals eerder vermeld bieden de instrumenten kostentoedeling en versement 
transport (vorm van loonheffing in Frankrijk) momenteel geen alternatieven voor 
1\Jederland. 
De één is te staatsgestuurd en de andere is een vorm van een gebiedsgerichte 
belastingheffing, die in Nederland momenteel niet mogelijk is. 

Gezien de Nederlandse politieke uitgangspositie en de wet- en regelgeving zijn de 
aanvullende instrumenten beperkt. 
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Er liggen wel kansen ten aanzien van gebiedsgerichte heffingen voor bv. 
kantoorgebieden, bedrijventerreinen en een luchthavengebied. Het zal interessant 
voor Nederland zal zijn dit instrumentarium verder te ontwikkelen. Door een 
gebiedsgerichte heffing op te leggen en deze te gebruiken ter investering binnen 
ditzelfde district kan men een goede kwaliteit- leef- woon- werkomgeving creëren 
ofwel behouden. 

In relatie tot Schiphol zou dit een vliegtax kunnen betekenen, welke wordt gebruikt 
voor investeringen in de luchthaven (onderhoud, reparatie, veiligheid, investeringen, 
openbare ruimte etc .). 

Figuur 6-1. Geen gebiedsgerichte heffing herinvesteren in project/plangebied 

Bovenstaande figuren 6-1 is een weergave van een gebied waarbij geen gebieds
gerichteheffing wordt gehanteerd. 

Figuur 6-2. Gebiedsgerichte heffingen inzetten als methodiek van value creation and value capturing 

In figuur 6-2 is de situatie weergegeven, waarbij wel gebruik wordt gemaakt van een 
gebiedsgerichte heffing. Deze heffing kan worden ingezet in het gebied, waardoor 
het ten goede komt aan de kwaliteit van en (plan)gebied en dit is vervolgens weer 
terug te zien in de waardering van de onroerende zaken. 

Voor de overheid zijn deze heffingsdistricten eveneens een interessant gegeven . 
Indien zij hiertoe mogelijkheden creëert, zal dit haar ten goede komen in de vorm 
van hogere OZB-inkomsten. Een win-win situatie voor allen. 
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Het zal wel belangrijk zijn dat een gebied zich niet uit de markt prijst door de 
gebiedsgerichte heffing (concurrentiepositie). Er zal wat tegenover de kosten moeten 
staan, waarvoor men bereid is te betalen. 

Value capturing kan toekomst bieden indien het op een juiste wijze wordt toegepast, 
waardoor het uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit van bv. openbare ruimte en de 
waardeontwikkeling-waardebehoud van het vastgoed. 
Onderzoek naar value capturing zal mogelijkheden bieden voor een betere kwaliteit 
van de vastgoedgerelateerde/vastgoedontwikkelingen en daarnaast biedt het 
mogelijkheden om het financiële gat van de begroting te dichten en bij te dragen aan 
realisatie van ontwikkelingsinitiatieven. Ook in economische slechte tijden kan value 
capturing worden toegepast, alleen valt dan te denken aan waardebehoud en aan de 
vraag wie bereid is hieraan bij te dragen (financieel). In een laagconjunctuur zullen 
de partijen blij zijn dat een project überhaupt tot realisatie kan worden gebracht; er 
bestaat altijd een mogelijkheid om te onderhandelen over een bijdrage (klein) die 
bijdraagt aan kwaliteit en waardebehoud. Waardebehoud is eveneens een vorm van 
duurzaamheid 

6.3. Evaluatie en aanbeveling vervolgonderzoek 

Het is aan te bevelen onderzoek te doen naar de volgende onderwerpen: 

Waardeontwikkeling in relatie tot vastgoed: 
Welke verschillende vormen van waardevermeerdering zijn er nog meer te 
onderscheiden en welke hiervan kunnen eveneens worden afgeroomd door middel 
van de diverse value capturing-instrumenten? 

De value capturing-instrumenten: 
De diverse value capturing-instrumenten kunnen verder worden onderzocht; hoe 
kunnen deze worden beïnvloed ofwel verbeterd tijdens het toepassen hiervan. Hierbij 
zou specifiek onderzoek kunnen worden verricht naar de instrumenten 
Kostentoedeling en Versement transport om te beoordelen of één van deze 
instrumenten in de toekomst mogelijkheden biedt voor Nederland en/of hier 
draagvlak voor is. 

Wetgeving ten aanzien van value capturing: 
De toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de wet zullen eventueel meer 
mogelijkheden van kostenverhaal mogelijk maken tussen de betrokken partijen. 
Wellicht zal het in de toekomst mogelijk zijn voor private partijen om andere private 
partijen te dwingen tot een (financiële) bijdrage. 
De verschillende kostenniveaus zijn in de nieuwe Wro niet helder geformuleerd en 
zullen moeten worden opgehelderd aan de hand van jurisprudentie. 
Onderzoek naar de juridische ontwikkelingen op het gebied van de Experimentenwet 
Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering; indien dit leidt tot een nieuwe wet zal het 
interessant zijn of dit nieuwe aanvullende mogelijkheden biedt aan value capturing
instrumenten. 

Scandinavische methoden van value capturing 
Welke mogelijkheden kennen de Scandinavische landen ten aanzien van het 
toepassen van value capturing? Zijn er aanvullende instrumenten, die worden 
gehanteerd in de Scandinavische landen en die wellicht mogelijkheden bieden voor 
Nederland. Gezien de wet- en regelgeving zullen hier mogelijk makkelijker 
toepasbare instrumenten aan het licht komen. 
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Bijlagen A t/m L 

Bijlage A. Begrippenlijst 

Actief grondbeleid: indien men gebruik maakt van actief grondbeleid, wordt grond 
aangekocht om het vervolgens na het bouwrijp maken van de grond weer te 
verkopen of in erfpacht uit te geven aan marktpartijen. De gemaakte kosten kunnen 
worden doorberekend aan de koper of pachter van de grond, aan de hand van een 
financiële bijdrage (In geval van een erfpacht overeenkomst wordt er een canon 
betaald). 

Algemene middelen: Rijksinkomsten uit belastingen 

Anterieure overeenkomst: een anterieure overeenkomst is een overeenkomst 
tussen de gemeente en de particuliere ontwikkelaar; deze wordt gesloten voordat 
een bestemmingsplan met daaraan gekoppeld een exploitatieplan wordt vastgesteld. 
In een dergelijke overeenkomst zijn bepalingen ten aanzien van kostenverhaal 
opgenomen [Handleiding Benefit sharing, 2001]. 

Baatbelasting: een door de gemeente geheven belasting op eigenaar of bezitter of 
beperkt gerechtigde van een onroerende zaak; wanneer in een bepaald gedeelte van 
de gemeente gelegen onroerende zaak baat heeft van voorzieningen die tot stand 
worden (zijn) gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur. In het 
bovengenoemde geval worden de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of 
gedeeltelijk omgeslagen over de eigenaren, bezitters of beperkt gerechtigden van de 
onroerende zaak (op grond van artikel 222 Gemeentewet). 

Benchmark: een van tevoren bepaalde objectieve maatstaf die wordt gebruikt om 
de prestaties van een vermogensbeheerder te meten. Het is de bedoeling dat over 
het beheerde vermogen geen lager rendement wordt behaald dan het benchmark 
rendement [Gooi van, Brounen, Jager, Weisz, 2007]. 

Bereikbaarheid: de bereikbaarheid van een locatie is omgekeerd evenredig met de 
hoeveelheid tijd, geld en moeite die het gebruikers kost om zich vanuit hun 
herkomstlocatie naar die locatie heen en terug te verplaatsen ten behoeve van hun 
activiteit op die locatie [Hilgers, 2007; Bereikbaarheid, 2003]. 

Besluit ruimtelijke ordening - Bro: Besluit tot uitvoering van de Wet 
ruimtelijke ordening. In het besluit Ruimtelijke ordening zijn de kosten die 
gemeenten mogen verhalen opgenomen in de kostensoortenlijst. 

Betting taxes- Kansspel belasting: een belastingvorm die door de rijksoverheid 
op prijzen van kansspelen wordt geheven [Wikipedia, 2009]. 

Bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen: een financiële vergoeding die wordt 
betaald aan de gemeente voor de in een vastgestelde structuurvisie vastgelegde 
ruimtelijke ontwikkelingen, als bedoeld in artikel 6.24, lid 1, sub a nieuwe Wro 
[Handreiking Grondexploitatiewet, 2008]. 
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Binnenplans kostenverhaal: binnenplanse kosten die worden verhaald op 
eigenaren of bezitters en/of beperkt gerechtigden van onroerende zaken, welke 
profiteren van aangelegde voorzieningen binnen het plangebied. 

Binnenplanse value capturing: men spreekt van binnenplanse value capturing 
indien men zijn focus legt op de betrokkenen binnen het plangebied voor het leveren 
van een bijdrage. 

Binnenplanse verevening: wanneer binnen een gebied de grondopbrengsten van 
verschillende bestemmingen aan elkaar worden gekoppeld in een grondexploitatie is 
er sprake van binnenplanse verevening. 

Budget Investeringen Ruimtelijke kwaliteit (BIRK): investeringen die vanuit 
VROI\11 worden gefinancierd in de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. 

Build Operate Transfer (B.O.T.): Ontwikkelen - Bouwen - Financieren. B.O.T. is 
een vorm van project financiering, waarbij een private partij een overeenkomst sluit 
met een andere private en of publieke partij om een project te financieren, te 
ontwerpen, uit te voeren en te coördineren. De B.O.T. maakt het mogelijk voor de 
initiatiefnemer de investerings-, uitvoerings- en onderhoudskosten terug verdienen. 

Bouwvergunning: de vergunning die een ontwikkelende partij nodig heeft voor het 
(ver)bouwen of (ver)plaatsen van een bouwwerk [Caspel van, Gokkel, Klijn, 2008]. 

Bovenplans kostenverhaal: de bovenplanse kosten die worden verhaald op 
eigenaren of bezitters en of beperkt gerechtigden van onroerende zaken buiten het 
plangebied waarbinnen de voorzieningen zijn aangelegd. 

Bovenplanse verevening: de bijdrage van winstgevende locaties aan de 
onrendabele top van ontwikkeling of herstructurering van andere gebieden in de 
gemeente of regio [Nijs, 2008; 30218, nr. 3, blz. 4]. 

Bovenplanse value capturing: men spreekt van bovenplanse value capturing als 
men zich focust op de eigenaren, gebruikers en ontwikkelaars buiten dit plangebied, 
voor het leveren van een bijdrage. 

Bovenwijkse (meerwijkse) voorzieningen: voorzieningen, die van nut zijn voor 
het exploitatiegebied en voor één of meer andere gebieden [Handreiking 
Grondexploitatiewet, 2008]. 

Canon: de vergoeding die de erfpachter betaalt aan de wettelijke eigenaar 
(vergoeding: canon). 

Coördinatieregeling: een gemeente kan een bestemmingsplan, projectbesluit of 
ander besluit voor de realisering van een ruimtelijk project gecoördineerd 
voorbereiden samen met andere besluiten, vergunningen en toestemmingen (Hierop 
is afdeling 3.4. van de Awb van toepassing), [Handreiking Grondexploitatiewet, 
2008]. 

Cost capture: zie 'Ex ante' 

Customs & Excise Duties: belasting op goederen (douane heffing) en accijnzen. 
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DCF-methode- Netto Contante Waarde methode: het contant maken van de 
cashflow die uit de exploitatie en uit de verkoop van een object komt [Gooi van, 
Brounen, Jager en Weisz, 2007]. 

Directe value capturing: directe value capturing kan worden gebruikt om 
investerings- en onderhoudskosten direct door te berekenen aan de gebruiker van de 
voorzieningen binnen het plangebied. Voorbeelden hiervan zijn: tolheffing en 
parkeergelden. 

Eigenaar: een eigenaar is de persoon die de onroerende zaak in eigendom heeft. Dit 
betekent dat hij het meest omvattende recht heeft dat een persoon op een zaak kan 
hebben [Burgerlijk wetboek 5; titel 1]. 

Eigenaar gebruiker: Een eigenaar gebruiker is een gebruiker van de opstallen 
waarvan hij eigenaar is. Hij zal een zekere rendementseis voor ogen hebben bij de 
investering in de opstallen (investeringen zoals : onderhoud, verbouwing, etc). 

Eigenaar niet-gebruiker: Een eigenaar niet gebruiker maakt geen gebruik van de 
opstallen. Hij heeft als doel dat het onroerend goed niet in waarde daalt, doordat het 
in een goede staat verkeert. Er wordt naar waardevermeerdering gestreefd. 

Erfpacht: het recht van erfpacht is het recht om een ander(man)s onroerende zaak 
te houden en te gebruiken . Vaak gaat dit recht gepaard met een betaling van een 
vergoeding, een canon. 

Estate duty- Successierechten: belasting op nalatenschappen, gebaseerd op de 
basiswaarde van de bezittingen van de overledene. De belasting wordt berekend op 
grond van de variabele waarde en dus wordt deze enkel opgelegd op de specifieke 
vastgoedwaarde. 

Exactions: afdwingen of eisen. In dit geval kan worden gesproken over een 
verplichte bijdrage. 

'Ex ante' - Cost capture: de ontwikkelingskosten worden geschat, om deze 
vervolgens te verdelen onder de begunstigde grondeigenaren en ontwikkelaars. Bij 
deze wijze van kostenverdeling worden de kosten naar rato verdeeld onder de 
profiterende partijen. 

'Ex post'- Value capture: hierbij worden de baten (winsten) die toekomen aan 
zowel de gebruiker, de grondeigenaar, de vastgoedeigenaar als de ontwikkelaar, 
doorberekend in het afromen van een vergoeding of een deel van de winst. 

Exploitatiebijdrage: een grondeigenaar die in een exploitatiegebied een 
vergunning aanvraagt voor de bouw van een woning of ander gebouw, krijgt bij de 
vergunning een acceptgiro met daarop de te betalen exploitatiebijdrage. Partijen die 
al gecontracteerd hebben, krijgen niet meer te maken met deze vorm van 
kostenverhaal [VROM, 2007]. 

Exploitatiegebied: als zodanig aangewezen gebied in het exploitatieplan 
[Handreiking Grondexploitatiewet, 2008]. 

Exploitatieovereenkomst: een exploitatieovereenkomst kan worden gesloten, 
indien de grondeigenaar geen risico wenst te dragen bij de gebiedsexploitatie. Deze 
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overeenkomst komt neer op een wilsovereenstemming tussen de overeenkomende 
markt-en/of publieke partijen [Toenmalig artikel 42 oude WRO]. Het 
instrumentarium is gericht op ontwikkelaars en eigenaars van grond en/of opstallen. 

Exploitatieplan: "een gemeentelijk exploitatieplan bevat een grondexploitatie en 
regels voor het omslaan van kosten over de verschillende uitgiftecategorieën. 
Daarnaast kan het exploitatieplan gemeentelijke locatie-eisen bevatten voor de 
inrichting van de openbare ruimte, de nutsvoorzieningen en het bouwrijp maken. 
Verder kunnen in het exploitatieplan bepalingen worden opgenomen over de fasering 
van de uitvoering en de koppeling van bepaalde onderdelen. Ook mogen regels over 
de uitvoerbaarheid van bestemmingen erin worden opgenomen" [VROM, 2007]. 

Exploitatievergunning: een vergunning voor exploitatie van een plangebied. Deze 
vergunning zal moeten worden aangevraagd en uitgegeven voordat men over kan 
gaan tot exploitatie. 

Externe meerwaarde: kan eventueel ontstaan door het afstemmen op 
verschillende projecten en initiatieven, waardoor synergie-effecten worden gecreëerd 
[Hilgers, 2008]. 

Financiële meerwaarde: financiële waardevermeerdering die ontstaat doormiddel 
van het verdelen van de risico's en vereveningsmogelijkheden. Zo kan er een betere 
prijskwaliteit verhouding ontstaan. 

'Free-riders': ontwikkelaars of bouwers die wel profiteren van de aanleg van 
publieke voorzieningen of een plan, maar die niet vrijwillig willen meebetalen en ook 
niet via de baatbelasting kunnen worden aangeslagen [Boerema, 2007]. 

Gebruiker van onroerende zaken: iemand die gebruik maakt van van onroerende 
zaken -vastgoed en/of grond. 

Gemeente: een bestuurlijke eenheid in een land. De gemeente is betrokken bij de 
gebiedsantwikkeling en ingrijpen in de openbare ruimte. De gemeente houdt zich 
bezig met onder andere: het algemene en sociaal-economische belang, de 
leefbaarheid en de veiligheid van de inwoners van een gebied [Huisman, 2006]. 

Goods & Service Tax - soort BTW: betaalbaar op de acquisitiekosten van 
commercieel vastgoed. GST wordt betaald uit huur ontvangsten van commercieel 
vastgoed, maar is geen kostenpost voor de huurders indien de zaak is geregistreerd 
voor GST doeleinden. 

Government rents - overheidshuren: voor bepaalde typen huurovereenkomsten, 
wordt er een vast percentage geïnd van de huurwaardeopbrengst. 

Heffingsdistricten: indien men gebruik wenst te maken van heffingsdistricten, 
heeft dit gevolgen voor specifieke doelgroepen die belasting moeten betalen voor 
publieke voorzieningen, welke naar rato van de afstand tot de voorziening zal 
worden doorberekend. Heffingen kunnen ook gebaseerd worden op perceel grootte, 
het aantal vierkante meters bebouwing, de vastgoed waardeen/of een combinatie 
van deze heffingsindicatoren. 

Huurindexering: de koppeling van de huurprijs aan de algemene prijsstijging of 
prijsdaling. 
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Huurverhoging: het verhogen van de huurprijs. 

Income tax- inkomsten belasting: winst die voortkomt uit verkoop van vastgoed 
binnen drie jaar na aankoop, wordt onderworpen aan inkomstenbelasting. 

Indirecte value capturing: indirecte value capturing maakt het mogelijk om de 
profiterende grond- en of vastgoedeigenaren financieel te belasten voor de ontstane 
waardevermeerdering van de onroerende zaken. 

Inhoudelijke meerwaarde: deze meerwaarde komt tot stand door een integrale 
benadering van de problematiek en de realisatie van verschillende (elkaar 
versterkende) functies [Hilgers, 2008]. 

Internal revenue- Inkomsten: directe belastingen op inkomsten en winsten. 

Interne value capturing: in een dergelijk geval wordt bijvoorbeeld zowel de 
infrastructuur als het aangrenzende vastgoed door één partij ontwikkeld. De 
opbrengsten bij interne value capturing worden intern verrekend met de kosten voor 
de aanleg van infrastructuur. 

Interne kruissubsidiëring: maakt het mogelijk om een interne verevening plaats 
te laten vinden binnen een te ontwikkelen plangebied, hierdoor kunnen investeringen 
met een laag en of negatief rendement worden ontwikkeld. Op deze wijze kunnen 
niet renderende ontwikkelingen toch hun inpassing vinden in een te ontwikkelen 
plangebied. Interne kruissubsidiëring kan mogelijk een bijdrage leveren aan de 
samenhang en of synergie binnen een te ontwikkelen project/plangebied. 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV): "eens in de vijf jaar kunnen 
gemeenten geld voor stedelijke vernieuwing aanvragen uit het Investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing (ISV). Dit budget stoelt op de Wet stedelijke vernieuwing 
(Wsv)" [VROM, 2009]. 

Kostenverhaal: "het verhalen van de kosten van grondexploitatie van een gebied 
op de verschillende grondeigenaren in het gebied. Kosten van grondexploitatie zijn 
onder andere de kosten voor het bouwrijp maken van een locatie en de aanleg van 
groen en waterpartijen. Het daadwerkelijke kostenverhaal loopt via de 
bouwvergunning (zie exploitatiebijdrage) [VROM, 2007]. 

Kostensoortenlijst: in het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) is een 
kostensoortenlijst opgenomen, die is gebaseerd op een lijst van VNG en Neprom uit 
2000. Daarop staan alle kostensoorten die de gemeente in de exploitatieopzet van 
het exploitatieplan mag opnemen en publiekrechtelijk mag verhalen. 

Kostentoedeling -'ex Ante'- Administrative guidance: kostentoedeling is een 
instrument waarbij de kosten van bijvoorbeeld railinfrastructuur wordt gedragen door 
meerdere actoren. Zo kan het zijn dat private ontwikkelaren, de helft van de 
aanlegkosten voor hun rekening nemen, waarna zij de grond overdragen tegen de 
oorspronkelijke waarde of de stijging van de grondprijs betalen in het geval de grond 
van derde gekocht moet worden. Deze dwingende vorm van value capturing wordt al 
sinds 1972 toegepast in Japan 
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Kosten exploitatiegebied: "kosten die betrekking hebben op de investeringen die 
de gemeente maakt voor werken, maatregelen en voorzieningen die geheel ten 
behoeve van het exploitatiegebied worden gemaakt en uitsluitend ten dienste zijn 
van dat exploitatiegebied" [Nijs, 2008]. 

Kruissubsidiering: de investeringen versterken elkaar, waardoor de som van de 
effecten groter is dan de investering op zichzelf [synergie]. Op deze manier kan er 
meer waarde worden gecreëerd dan wanneer beide investeringen apart van elkaar 
worden ontwikkeld. 

Leges: een heffing die gemeenten mogen heffen voor bepaalde diensten, zoals een 
aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning [Gooi van, Brounen, Jager en Weisz, 
2007]. 

Locatie-eisen: de in het exploitatieplan op te nemen eisen voor de werken en 
werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het 
inrichten van de openbare ruimte, evenals de in een exploitatieplan op te nemen 
regels betreffende de uitvoering daarvan [Handreiking Grondexploitatiewet, 2008]. 

Loonheffing: het direct belasten van werkgevers en/of werknemers voor locale 
transportvoorzieningen op een specifieke locatie. 

Motor vehicle taxes- Voertuigenbelasting: de motorrijtuigenbelasting 
(populaire benaming "wegenbelasting") is een belasting die onder meer in Nederland 
wordt geheven op het bezit van een motorvoertuig jonger dan 25 jaar [Wikipedia, 
2009]. 

NCW-methode- Netto Contante Waarde methode: het contant maken van de 
cashflow die uit de exploitatie en uit de verkoop van een object komen [Gooi van, 
Brounen, Jager en Weisz, 2007]. 

Onroerend Zaak Belastingen (OZB): Gemeenten hebben de mogelijkheid 
onroerende zaakbelastingen te heffen op binnen de gemeenten gelegen onroerende 
zaken. OZB betreft in beginsel een eigenaars- en gebruikersbelasting. De tarieven 
worden per gemeenten vastgesteld, waardoor deze verschillen per gemeente. 

Opstal (recht van opstal): het recht van opstal is het recht om in, op of boven een 
onroerende zaak van een ander te bouwen, werken of beplanting in eigendom te 
hebben of te verkrijgen [Artikel 5: 101 BW]. 

Onteigening: is een handeling waarbij het eigendom van iemand anders wordt 
gemaakt (bijv. grond-, land- en woningonteigening). 

Ontwikkelaar: een ontwikkelaar is iemand die binnen een (plan)gebied zal streven 
naar het behalen van een zo hoog mogelijk rendement, welke in relatie staat tot de 
kosten van de realisatie van opstallen. 

Ontwikkelaarbijdrage: Private partijen zullen bereid zijn een ontwikkelaarbijdrage 
te leveren, omdat zij profijt van een voorziening hebben (meestal een éénmalige 
bijdrage). 
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Ontwikkelingsheffing: een bijdrage van een ontwikkelaar, waarbij niet alleen 
nieuwbouw maar ook bestaande bebouwing belast kan worden. 
Deze manier van heffen is altijd aan een bestemmingsplan gekoppeld, hierdoor is het 
niet mogelijk om deze inkomsten ad hoc (direct) te investeren. 

Onroerend zaakbelasting: hierbij worden de belastingtarieven afgestemd op de 
waarde van de onroerende zaak (in het economische verkeer) en indien deze stijgt, 
zal de opbrengst van de onroerendzaakbelasting toenemen. 

Ontwikkelingsrechten- Transferable development rights: in de VS zijn 
ontwikkelingsrechten planologische rechten, die kunnen worden losgekoppeld van 
hun planologische (inmiddels ongewenste) locatie en bijvoorbeeld alsnog op een 
nieuwe locatie te gelde kunnen worden gemaakt. Deze rechten zijn vrij 
verhandelbaar [Kansen voor kwaliteit, 2008]. 

Planschade: "planschade is de vermogensschade (waardevermindering van 
onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie" 
[www. Wikipedia.org, geraadpleegd 26 februari 2009]. 

Posterieure overeenkomst: een overeenkomst die tot doel heeft, goede afspraken 
te maken over de ontwikkeling van een gebied. Deze overeenkomst wordt afgesloten 
nadat het exploitatieplan is vastgesteld [Handleiding Benefit sharing, 2001]. 

Privaatrecht- Burgerlijk recht: beschrijft de regels voor de onderlinge verhouding 
tussen personen. 

Procesmatige meerwaarde: indien in een vroeg stadium complementaire kennis 
en ervaring samen wordt gebracht met daarbij het afstemmen van ieders doelen en 
belangen. De samenwerking zal plaatsvinden op wederzijdse kwaliteit en knowhow, 
waardoor er synergie kan ontstaan [HiJgers, 2008]. 

Profijt: er moet substantieel voordeel worden ondervonden van de publieke 
voorziening(en) binnen een ontwikkelingsplan/gebied, zoals een vernieuwing of 
aanleg van infrastructuur [Nieuwe Wro, 2008]. 

Property tax-onroerende zaak belasting- vastgoed belasting: het belasting 
tarief wordt gekoppeld aan de jaarlijkse waardebepaling van het vastgoed van onder 
andere huizen, gebouwen, grond en woningen (HDB-flats, kantoren, fabrieken, 
winkels). 

Proportionaliteit: binnen een plangebied ondervinden meerdere partijen of locaties 
profijt van de publieke voorziening(en). Indien dit het geval is worden de kosten 
naar rato verdeeld onder de profiterende partijen. Wanneer een locatie meer profijt 
ondervindt van een aangelegde voorziening, zal meer bijgedragen moeten worden 
[Nieuwe Wro, 2008]. 

Provincie: de provincie richt zich op het provinciale niveau en houdt zich daarbij 
bezig met de algemene belangen van de inwoners van de provincie zoals: 
leefbaarheid en de volkshuisvesting. 

Publieke instellingen: de publieke partijen zijn het rijk, de provincie en de 
gemeente. 
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PPS: "is een Publiek Privaat Samenwerking waarin de gemeente en de marktpartijen 
een entiteit oprichten waaruit de ontwikkeling van een gebied wordt vormgegeven. 
De kosten en opbrengsten worden vaak naar rato van inbreng en opbrengsten 
verdeeld" [Boerema, 2007]. 

Publieke voorzieningen: enkele voorbeelden van publieke voorzieningen zijn onder 
andere voorzieningen als infrastructuur, openbaar vervoer en groen of water. 

Publiek recht: geeft de regels aan ten aanzien van de verhouding tussen de burger 
en de overheid. Publiekrecht heeft ook betrekking op de verhoudingen tussen 
overheidsinstanties onderling. 

Rato: de betekenis naar rato is naar evenredigheid. 

Rates - Heffingen: belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid 
door een rechtssubject. 

Recht van opstal: is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van 
andere gebouwen, werken of beplanting in eigendom te hebben of te verkrijgen" 
[Burgerlijk Wetboek 5, titel 8, artikel 101]. 

Residuele grondwaarde methode: een methode waarbij eerst de 
beleggingswaarde wordt bepaald of de contant gemaakte opbrengstwaarde na 
bijvoorbeeld een renovatie of herontwikkeling. Van deze berekende waarde zullen de 
contante kosten (renovatie of herontwikkelingskosten) moeten worden afgetrokken. 
De restwaarde die over blijft is de residuele grondwaarde. 

Retributie: Vergoeding voor het recht van opstal. 
In de akte van vestiging kan de opstaller de verplichting worden opgelegd aan de 
eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de 
retributie, te betalen [Burgerlijk wetboek 5, titel 8, artikel 101]. 

Het Rijk - Rijksoverheid is een onderdeel van de Nederlandse overheid en wel het 
onderdeel van de overheid dat werkt op landelijk niveau. Een andere benaming voor 
rijksoverheid is 'centrale overheid'. Nederland heeft verschillende bestuurslagen op 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en de waterschappen. 

Ruimtelijk planologisch mandaat: De wet ruimtelijke ordening verplicht de 
overheid tot het vaststellen van de ruimtelijk wenselijke structuur van Nederland. 
Een bestemmingsplan geeft de randvoorwaarden en beperkingen van een gebied 
weer (Maximaal toegestane bouwhoogte en bouwfunctie). 

Schadeloosstelling- genoegdoening- compensatie- schadevergoeding: 
schadeloosstelling ten aanzien van onroerende zaken is een compensatie/vergoeding 
voor de geleden planschade. (Zie begrip planschade) 

Samenwerkingsovereenkomst: een weergave van de afspraken die betrokken 
partijen onderling maken ten aanzien van de aansprakelijkheid, fiscale eigen
schappen en zeggenschap. Een samenwerkingsovereenkomst kan tevens worden 
gebruikt als voorloper op een complexere samenwerkingsvorm met of zonder 
rechtspersoon I ij kheid. 

Selectie criteria: vastgestelde criteria waarop een selectie wordt gebaseerd. 
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Stamp duties- Leges: leges wordt ook wel retributie genoemd. Een retributie is 
een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van 
die overheid tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan 
de overheid (of aan een bevoegd gezag) voor het gebruik van hun diensten of 
producten. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van 
degene ten behoeve van wie de dienst is verleend [www.Wikipedia.org, 
geraadpleegd 28 februari 2009]. 

Stationexploitatie: interne value capturing. De positieve invloeden van 
investeringen komen bij interne value capturing niet toe aan externe partijen. Dit 
komt neer op het volgende: de baten komen toe aan diegene die de investering 
heeft bekostigd. 
Stationsexploitatie: "Door de transportinfrastructuur investeringen financieel te 
koppelen aan nabij gelegen vastgoed ontwikkelingen is het mogelijk een deel van de 
waardestijging te verrekenen" [Offermans, 2004]. 

Structuurvisie: "een visie van de gemeente op de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van een gebied. De nieuwe Wro biedt hiervoor een wettelijke basis" 
[VROM, 2007]. 

Subsidie: Financiële steun van de Overheid bij particuliere activiteiten (tegemoet
koming, financiële toelage). 

Synergie: synergie wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een 
samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou 
kunnen bereiken. 

Toerekenbaarheid: indien er sprake is van een causaal verband tussen profijt en 
de investeringkosten van een publieke voorziening(en) binnen een 
ontwikkelingsplan/gebied kan men spreken van toerekenbaarheid. Toerekenbaarheid 
geeft letterlijk de grenzen aan van value capturing [nieuwe Wro, 2008]. 

Totaalontwikkelaar: totaalontwikkelaar is de totaal exploitant van een gebied of 
plangebied. Dit valt onder interne value capturing. De positieve invloeden van 
investeringen komen bij interne value capturing niet toe aan externe partijen. Dit 
komt neer op het volgende: de baten komen toe aan diegene die de investering 
heeft bekostigd. 

Value capture/capturing: value capturing bestaat uit verschillende methoden die 
het mogelijk maken waardevermeerdering van onroerende zaken -zoals grond en 
vastgoed - ontstaan door publiek en of privaat handelen direct dan wel indirect (in 
zijn geheel of gedeeltelijk) af te romen van andere private partners om vervolgens te 
gebruiken voor die activiteiten die deze waardestijging veroorzaken. 

Value creation- zie waardecreatie 

Verbindingsheffing: Bij een verbindingsheffing zal een ontwikkelaar of 
vastgoedeigenaar betalen voor het recht om verbonden te worden met een 
voorziening (bijv. een trein- en/of metrostation). De verbindingsheffing houdt in dat 
er een eenmalige of periodieke bijdrage moet worden betaald. 
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Verevening: "het compenseren van de verliezen van een bestemming binnen een 
grondexploitatie met de winsten van een andere wordt verevening genoemd" 
[Daamen, 2005]. 

Vrijwillige bijdrage: het op vrijwillige basis leveren van een bijdrage. 

Waarde-afroming - zie value capturing 

Waarde-creatie: het uitvoeren van activiteiten en investeringen om de 
economische, sociale en fysieke waarde van een gebied te doen stijgen. De 
opbrengsten zijn hierbij hoger dan de investeringen [Leent, 2006]. 

Waardevermeerdering van onroerende zaken: doormiddel van een consequente 
en correcte waardebepaling kan de waardeontwikkeling van onroerende zaken 
worden aangetoond. Indien de waarde toeneemt, is er sprake van een 
waardevermeerdering. "Waardevermeerdering is een duidelijke vorm van profijt" 
[Huisman, 2006]. 

Waardevermindering van onroerende zaken: doormiddel van een consequente 
en correcte waardebepaling kan de waardeontwikkeling van onroerende zaken 
worden aangetoond. Indien de financiële waarde afneemt, is er sprake van een 
waardevermindering. Waardevermindering kan ontstaan door planschade. 

Wet voorkeursrecht gemeente: Het voorkeursrecht geeft de gemeenten het recht 
tot aankoop van grond, hetgeen inhoudt dat zij als eerste het recht hebben op koop 
[Huisman, 2006]. De Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gericht op de wijzigingen 
van het bestemmingsplan evenals een voorbereidingsbesluit. 

Winstdeling: "Benefit sharing: een arrangement tussen de overheid als 
subsidieverstrekker en subsidieontvanger(s), waarbij de overheid een financiële 
bijdrage verstrekt ten behoeve van een project, waarbij de subsidieontvanger de 
overheid onder bepaalde voorwaarden laat meedelen in toekomstige waardestijging 
binnen commerciële delen van dat project, die zonder genoemde subsidie niet zou 
zijn ontstaan" [Handleiding Benefit sharing, Kenniscentrum PPS, 2001]. 

WRO: De oude Wet op de Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Wro: De nieuwe Wet ruimtelijke ontwikkeling (1 juli 2008). De Wet ruimtelijke 
ordening (Wro, voorheen Wet op de Ruimtelijke Ordening; WRO) is een Nederlandse 
wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd 
worden. Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente heeft de bevoegdheid om 
ruimtelijke plannen op te stellen. Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de 
rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. 
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Bijlage B. Value capturing-instrumentarium 

Publiekrechtelijke
Privaatrechtelijke 

mogelijkheid 

Publiekrechtelijke 
mogelijkheden 

Privaatrechtelijke 
mogelijkheden 

Partij: Gebruikers 

Minnelijk 
Vrijwillige bijdrage 

Figuur B-1. Value capturing-vormen [Offermans, 2004; Huisman, 2006; Ecorys, 2008] 
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Bijlage C. Voorbeeldprojecten toepassing value capturing internationaal 

In deze bijlage volgen enkele praktijkvoorbeelden van de value capturing
instrumenten internationaal. 

1. Belasting op vastgoed 

Amerika, Delaware 
In Amerika wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van belasting op vastgoed, 
waarbij het percentage van belasting afhankelijk is van de locatie. Deze belasting
inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud en verbreden van stranden, hetgeen 
weer ten goede komt aan de omliggende private vastgoedeigenaren, winkeliers en 
de gebruikers van het strand. 
De projecten in Amerika, waarbij stranden worden verbreed, worden in veel gevallen 
bekostigd door staats- en overheidsinkomsten uit belastingen. 
In het geval dat de Army Corps of Engineers betrokken wordt bij het project, wordt 
zo'n 65% van de kosten gedekt door overheidsinkomsten (belasting) en 35% wordt 
gedekt door algemene inkomsten (obligatie opbrengsten en speciale belastingen). 
In Delaware betalen bijvoorbeeld hotels en motels belasting voor hun gasten (soort 
gebruikersvergoeding voor het strand). 
Een voorbeeld is een private strandgemeenschap in Delaware, waarbij de vastgoed
eigenaren grenzend aan het strand (voorzijde) twee maal zoveel belasting betalen 
als de andere vastgoedeigenaren. De gedachte achter deze wijze van belasting 
heffen is dat vastgoed dichter bij het strand meer profiteert van onderhoud, 
strandopschoning en vernieuwing. Degene die meer profijt ondervindt van de 
voorziening draagt meer bij aan de voorziening(en). Those whobenefit more pay 
more! [Parsons, Noailly, 2004] 

In het artikel van Parsons en Noailly worden methoden weergegeven waarop men de 
belasting kan doorberekenen aan de verschillende vastgoedeigenaren. 

2. Actief grondbeleid 

Enkele voorbeelden van actief grondbeleid toegepast in Denemarken en Engeland: 

Denemarken, 0restad 
Voorbeeld project: 0restadsbanen. 
De nationale overheid heeft de krimpende economie een impuls gegeven door 310 
hectare grond over te dragen aan een voor dit project opgezet publieke 
ontwikkelingsmaatschappij 0restadsselskabet (OS) (55% eigendom van de stad 
Kopenhagen, 45% nationale overheid). De locatie heeft grote potentie, omdat het 
zich bevindt tussen het centrum van Kopenhagen, de luchthaven en de 0resund 
verbinding met Zweden. 
In dit projectvoorbeeld wordt geld gegenereerd door de overheid door middel van 
uitgifte van de grond en het heffen van grondbelasting ter dekking van de 
investeringskosten van de metrolijn. 
Hierbij is sprake van value capturing in de vorm van actief grondbeleid, incrementele 
belasting en overdrachtsbelasting op grondverkoop. 
Overigens hanteert Denemarken gescheiden belastingheffing voor grond en voor 
vastgoed (bebouwing). De hoogte van deze grondbelasting verschilt per gemeente. 
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Engeland, Londen 
Voorbeeld project: Doeklands 
London Doeklands Development Corporation (LDDC) 
Transformatie van een voormalig haventerrein ten oosten van het centrum van 
Londen en daarnaast was LDDC verantwoordelijk voor de aanleg van het 
vervoersnetwerk. Het doel van LDDC was het transformeren van dit havengebied in 
een levendig onderdeel van de stad, doormiddel van het aanleggen en upgraden van 
verschillende lightrail lijnen en daarbij de verlenging van een metrolijn 
(Underqround's Jubilee Line). Bij de financiering van deze projecten is getracht de 
grondwaardestijgingen te benutten ter dekking van een deel van de aanlegkosten. 
De verlening van het lightrail netwerk zelf is niet gefinancierd met behulp van value 
capturing, door alle ontwikkelingen betreffende de inzinking van de 
onroerendgoedmarkt. Hierdoor is er uitsluitend door private partijen geïnvesteerd 
met een vierentwintigjarige concessie. 

Underqround's Jubilee Line (Verlenging van de metroverbinding) 
Uiteindelijk heeft het totale stationsgebied een waardestijging gerealiseerd van 13 
miljard (pounds), bijna vier keer meer dan de kosten van de aanleg van de lijn. Door 
de marktproblematiek (inzakken onroerendgoedmarkt+ macro-economische 
recessie) zijn verschillende partijen failliet gegaan. Door deze ontwikkelingen zijn de 
eigendommen opgesplitst in transport infrastructuur van gebiedsontwikkeling. 
Hierdoor was het niet mogelijk om de waardevermeerdering van de grond in te 
zetten ter dekking van de investeringskosten. Dit heeft voor ontwikkelaars en 
onroerend goed eigenaren langs het traject geleid tot een enorme verrijking. 
Dit voorbeeld geeft de relatie weer tussen de marktontwikkelingen en de 
toepassingsmogelijkheden van value capturing, daarom is het van groot belang dat 
dit wordt meegewogen wanneer men gebruik wenst te maken van value 
capturingsmethoden. 

Value capturing: 
• Actief grondbeleid 
• Ontwikkelaarbijdrage 

Actief grondbeleid, aan- en verkoop ontwikkelrechten 

HongKong 
Voorbeeld project: 'Mass Transit Railway Corporation' (MTRC) Private partijen die 
participeren in de ontwikkeling van vastgoedontwikkelingen rond stations. De winst 
die daarbij wordt gerealiseerd wordt gedeeld met het metrobedrijf MTRC. Deze winst 
wordt gebruikt voor de financiering van de aanleg van nieuwe metrolijnen. 
De MTRC neemt de leiding ten aanzien van het implementeren van deze strategie. 
Langs nieuwe stedelijke verbindingen zijn 18 vastgoed ontwikkelingsgebieden 
ontwikkeld waaronder 28.000 appartementen, 150.500 vierkante meter 
winkelvastgoed, drie winkelcentra (boven een trein-spoorweg) en 128.500 vierkante 
meter aan bedrijfsruimten. MTRC behoudt zijn management positie met betrekking 
tot deze ontwikkelingen. 

3. Heffingsdistricten 

Een heffingsdistrict staat in het buitenland ook wel bekend als BID (Business 
Impravement District), BIA (Business impravement Area)en Bussiness Assessment 
Districts (BAD). Het kent zijn oorsprong in Amerika-Canada. Deze vorm van een 
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gebiedsgerichte heffing is daar geheel geïntegreerd en een succesvol intrumentarium 
gebleken. Het is een combinatie van vrijwilligheid en verplichting. 

Canada, Toronto 
Projectvoorbeeld: BI oor west Village 
Door de uitbreiding van het metronetwerk kwamen de binnenstedelijke gebieden in 
Toronto onder druk te staan (halverwege de jaren zestig). De oudere winkelcentra 
ondervonden problemen door een dalende winkelomzet en verpaupering van de 
buurt, doordat nieuwe aantrekkelijke winkelcentra in buitengebieden een aan
trekkelijk alternatief boden. 
Ter verbetering van het winkelgebied werd er een heffing ingevoerd die 
vastgoedeigenaren aan zichzelf oplegden voor het financieren van noodzakelijke 
verbeteringen. Het doel van deze investeringen was het aantrekken van meer 
consumenten en het verbeteren van de uitstraling van het gebied. In het geval van 
de Bloor West Village bedroegen de opbrengsten uit de BID, $C280.000 (€230.000). 
Het succes van de Bloor west Village heeft ertoe geleid dat er in Toronto maar liefst 
52 Business Impravement Area zijn opgericht. 

Amerika, New Vork 
Het toepassen van BID's heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Times Square was voor het gebruik van BID's onveilig, vervuild, gevaarlijk en een 
onprettige omgeving, die geweld en criminele activiteiten uitlokte. 
De huidige situatie van Times Square geeft de mogelijkheden van BID's weer; het 
gebied is veilig, prettig, schoon en nodigt niet langer uit tot criminaliteit. 
In New York zijn nu 51 BID's met een jaarlijksbudget van $80 miljoen, waarbij de 
budgetten variëren van $53.000 tot $11 miljoen [Department of small business 
Services in Business Impravement District, ondernemersinitiatief beloond, 2005]. 

Amerika, San Fransisco 
Van 1962 tot 1999 werd het Benefit Assessment District gebruikt ter financiering van 
de Bay Area Rapid Transit (BART). De BAD werd eveneens gedeeltelijk gebruikt ter 
financiering van de bouw van de Los Angeles Red Line. De heffing zal per 2008-2009 
komen te vervallen. 
De opbrengsten uit deze Heffingsdistricten hebben een bijdrage geleverd aan de 
financiering van de Metro Red line van maar liefst 9%, wat staat voor $1.4 miljard. 

4. Kostentoedeling33 = Administrative guidance 

Kostentoedeling is een instrument, waarbij de kosten van bijv. railinfrastructuur 
worden gedragen door meerdere actoren . Zo kan het zijn dat private ontwikkelaren 
de helft van de aanlegkosten voor hun rekening nemen, waarna zij de grond 
overdragen tegen de oorspronkelijke waarde of de stijging van de grondprijs betalen 
in het geval de grond van derden gekocht moet worden. De overheid subsidieert in 
veel gevallen een percentage van de ontwikkelingskosten van een dergelijke 
publieke voorziening/ontwikkeling [Tsukada & Kuranamie, 1994; Offermans, 2004] . 

Indien de kosten vooraf worden berekend en toebedeeld kan worden gesproken van 
Cast Capture ('Ex Ante') . Value capturing kan worden toegepast op verschillende 

33 Kostentoedeling: is een instrument waarbij de kosten van bijvoorbeeld railinfrastructuur wordt gedragen 

door meerdere actoren. 
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momenten namelijk 'ex post' en 'ex ante'. Dit komt neer op het vooraf of achteraf 
verdelen van de investeringskosten (zie§ 1.2. onderdelen 1.2.1 t/m 1.2 .3, pag. 22) 

Japan 
Bovengenoemde dwingende vorm van value capturing wordt al sinds 1972 in Japan 
toegepast. Gezien de grote verschillen in de wet- en regelgeving is het nog maar de 
vraag of deze wijze van value capturing in Nederland mogelijk zal zijn [Offermans 
2006; Hilgers 2008]. 

5. Ontwikkelaarbijdrage 

Engeland 
In Engeland komt een ontwikkelaarbijdrage voor in de vorm van een 'Section 106 
agreement', dat de gemeenteraad de mogelijkheden biedt tot een overeenkomst ten 
aanzien van een financiële bijdrage als onderdeel van de planningsvoorwaarden. 
Engeland, London 
De ontwikkelaarbijdrage draagt bij aan de ontwikkeling van City and Jubilee Line 
Extension. Dit is echter niet doorgegaan omdat de vastgoedmarkt instortte. 

Schotland 
In Schotland wordt de 'Section 54 agreement' gehanteert. 

Canada,Vancouver 
Ontwikkelaars in Vaneauver spraken met de lokale vervoerder of om een nieuwe Sky 
Train lijn te verleggen en daarbij een station te bouwen in ruil voor grond voor het 
station en parkeergelegenheid [Offermans, Velde van de, 2004]. 

6. Ontwikkelingsheffing 

Engeland, Cambridge 
De Gemeenteraad van Cambridge heeft een ontwikkelingsbijdrage berekend aan de 
hand van het aantal trips (bezoekers) dat een locatie genereert [Collins 2002 in 
Enoch, Potter, Ison, 2005]. Er zijn twee Area Transport Plans aangenomen door de 
Supplemantary Planning Guidance ten aanzien van het Cambridge Local Plan (2000). 
Deze plannen geven weer welke infrastructurele voorzieningen nodig zijn voor de 
grootschalige ontwikkeling. De aangelegde voorzieningen worden doorberekend aan 
de individuele ontwikkellocaties. Dit is een locatiegebonden bijdrage aan de hand van 
het bezoekersaantal/percentage. Een vergelijkbare ontwikkelingsheffing is de 
Transport Impact Development Fund, welke wordt gehanteerd in San Francisco 
[Enoch, Potter, Ison, 2005]. 

Deze ontwikkelingsheffing is eveneens toegepast in Seoul en verschillende 
Amerikaanse en Australische steden. Plaatsen waar de lokale overheden voor een 
groot deel aangewezen zijn op lokale financieringsbronnen. Landen waarin 
financiering op nationaal niveau plaatsvindt, is een ontwikkelingsheffing minder 
geschikt [Hilgers, 2008]. 

7. Ontwikkelingsrechten 

Amerika, New Vork 
In een wereldstad als New York wordt actief gehandeld in ontwikkelrechten als 
airrights; dit biedt de mogelijkheid tot hoogbouw, waardoor vastgoed in waarde kan 
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stijgen door toename van het aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak 
(VVO). 

Transferable development rights 34 zijn vrij overdraagbare ontwikkelingsrechten 
kunnen worden gebruikt voor een andere locatie dan waarvoor de ontwikkelings
rechten zijn uitgegeven. 

Spanje, Valencia 
De Regionale overheden hebben een ontwikkelingsmodel geïntroduceerd, waarbij 
personen die geen grond in eigendom het recht hebben tot ontwikkeling. De 
grondeigenaar heeft nog altijd het eerste recht tot het ontwikkelen van de grond, 
maar indien hij niet snel genoeg reageert of niet bereid is tot ontwikkeling kan de 
locale overheid een openbare aanbesteding instellen voor ontwikkelaren die wel 
bereid zijn over te gaan tot ontwikkeling. De winnende partij zal in onderhandeling 
moeten gaan met de grondeigenaar ten aanzien van de winstdeling van het project. 
In het geval dat de grondeigenaar weigert mee te werken, kan hij zijn grondrechten 
verliezen. 

8. Verbindingsheffing 

Verbindingsheffingen behelzen een heffing op vastgoed eigenaren voor een goede 
ontsluiting en openbare voorzieningen. Een voorbeeld is een heffing op vastgoed
eigenaren en ontwikkelaars voor zowel bestaand als te ontwikkelen vastgoed voor 
een directe aansluiting op een station (eenmalige of jaarlijkse bijdrage). 

Canada, Toronto 
In Canada the developer O&Y Properties Inc, wilde een directe koppeling tussen het 
kantoorgebouw van 20 bouwlagen en het metrostation. De ontwikkelaar wilde 
hiervoor een jaarlijkse afbetaling (entrance conneetion fee) van $C 28.292. 
Eendergelijk bijdrage levert een relatief kleine cashflow maar biedt de gebruiker 
gebruiksvrijheid. 

9. Versement Transport 

Versement Transport vorm van loonheffing35 

Het is mogelijk om op specifieke locaties werkgevers of werknemers direct te 
belasten voor locale transportvoorzieningen. 
Deze locatiegebonden heffing heeft een remmende werking op een goed 
functionerende onroerend goed markt. De marktprijs van het te verhuren vastgoed 
maakt dat de vastgoedeigenaren in feite een bijdrage leveren aan de locale 
transportinfrastructuur, waar hun vastgoed baat bij heeft [Offermans, 2004]. 

Voorbeeld: In Frankrijk wordt een werkgeverspremie geheven over het brutoloon 
van werknemers in bedrijven met meer dan negen werknemers. De opbrengsten 

34 Transferable development rights: in de VS zijn ontwikkelingsrechten planologische rechten, die kunnen 

worden losgekoppeld van hun planologische (inmiddels ongewenste) locatie en bijvoorbeeld alsnog op een 

nieuwe locatie te gelde kunnen worden gemaakt. Deze rechten zijn vrij verhandelbaar [Kansen voor 

kwaliteit, 2008] . 
35 Loonheffing: is een locatiegebonden heffing voor locale transportvoorzieningen op werkgevers of 

werknemers op een specifieke locatie. Deze vorm van loonheffing wordt toegepast in Frankrijk . 
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worden gebruikt ter financiering van de investeringen en/of exploitatiebijdragen voor 
het openbaarvervoer in de regio van het bedrijf. Op deze wijze dragen de directe 
gebruikers indirect bij aan de onderhouds- en ontwikkelingskosten. 
Een nadeel van deze wijze van belastingheffing is dat de gebruikerskosten niet naar 
rato worden verdeeld onder de directe gebruikers. 

Frankrijk, Lyon 
Voorbeeld project: Zones d'Aménagement Concerté 
Het project betreft ontwikkelingsgebieden rond belangrijke vervoersknooppunten. Bij 
dit project worden de infrastructuurkosten en de waardevermeerdering verdeeld 
onder de betrokken partijen (ontwikkelaar en overheidsautoriteiten). 
Het verwerven van kapitaal is bij de meeste vernieuwingsprojecten niet goed gelukt. 
Dit omdat er geen goede partnerschapsovereenkomsten zijn afgesloten. Enkele 
projecten hebben wezenlijke inkomsten uit vastgoed kunnen genereren zoals bij 
station Montparnasse en Lille [Harkes, 2008; Offermans, 2003]. 

Frankijk, Parijs 
Voorbeeldproject: Paris Metro 
Financiering en upgrading van de Parijse Metro. De belastinginkomsten heeft de 
lightrail en het metrosystemen gedeeltelijk gefinancierd [Enoch, Potter, Ison, 2005]. 

10. Winstdeling 

Schotland, Edinburgh 
Voorbeeld project: De passenger loop 
De passenger loop is een transformatie van de ringverbinding rond Edinburgh 
( lOkm) van een vrachtverbinding naar een passagiersverbinding. Het 
financieringsprincipe is dat de stations, signalen en de gebouwen worden betaald van 
de gecreëerde waardestijging van de grond langs deze verbindingslijn. 100% van de 
winst zal worden gebruikt om de spoorlijn aan te leggen. Indien er geld over blijft, 
zal de extra winst onder de betrokken partijen worden verdeeld. 
De waardeontwikkeling van de grond zelf zal toekomen aan de betrokken partijen 
[Harkes, 2008; Offermans, 2003]. 

Amerika, Washington 
The US Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) staat bekend 
winsdeling afspraken (Benefit sharing). Afdeling grondzaken en 
ontwikkelingsplanning heft als doel het combineren van stationgebiedontwikkelingen 
met planning grondgebruik. 
Indien een publieke transportvoorziening een bijdrage levert aan de waarde van 
grond en vastgoed, dan zulfen dergelijke investeringen van belang zijn voor grond
en vastgoedeigenaren. 

11. Interne value capturing 

Totaalontwikkelaar de Superdeveloper 

Japan & Hong Kong 
Het principe van totaalontwikkelaar wordt veel toegepast in Japan en Heng Kong 
waar vervoersbedrijven zich zodanig ontwikkeld hebben dat zij zelf multifunctionele 
complexen tot de integrale ontwikkeling van hele wijken beheren. Hierbij dragen zij 
zorg voor alle benodigde verveersinfrastructuur en andere publieke voorzieningen. In 
Japan is het niet toegestaan interne kruissubsiëdering tussen verveersactiviteiten en 
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andere activiteiten toe te passen, hebben dergelijke eeglomeraten een sterk voordeel 
van deze bundeling. OV-georienteerde vastgoedontwikkelingen kunnen ervoor 
zorgen dat zij tegen gunstigere voorwaarden commerciële leningen aan gaan dan 
wanneer zij alleen verveersdiensten aan zouden bieden [Hilgers, 2008]. 

12. Value capturing-instrumenten combineren 

Een voorbeeld project waarbij actief grondbeleid, ontwikkelingsrechten, 
heffingsdistricten en infrastructurele heffingen zijn gecombineerd is Portland MAX 
Red Line. 

Amerika, Portland 
Voorbeeld project: Portland MAX (Metropolitan Area Express) Red Line 
Het 61 kilometer lange Metropolitan Area Express lightrail netwerk bedient-verbind 
de steden Portland, Gresham, Beaverton, Hillsboro en Portland's luchthaven. 
Tri-Country Metropolitan Transportation District stimuleert al drie decennia zeer 
succesvol het gebruik van openbaarvervoer (bus, tram en lightrail) in Portland 
(Orego, VS) en omgeving, waaronder de MAX lightraiL Zij is zich bewust van het 
gegeven dat vastgoedontwikkeling (op langere termijn) grote invloed heeft op 
vervoersstromen. Zij heeft ter stimulering van private investeringen in 
stationslocaties de 'Transit Investment Corporation' tot stand gebracht. Een van de 
nieuwste trajecten van het netwerk is in een publiek-private samenwerking tot 
standgebracht, waarbij een scala aan value capturing-instrumenten benut is ter 
financiering van ruim driekwart van alle kapitaalkosten ($96. 7 miljoen van de $125 
miljoen). Deze PPS was de eerste publiek private samenwerking bij een lightrail 
project in Amerika en werd deze locaal gefinancierd. 

Value capturing: 
• Actief grondbeleid 
• Loonheffing (Heffingsdistricts) 

De bijdrage van Tri-Met werd gedekt met geheven loonheffingen welke 
rechtstreeks word afgedragen aan TriMet. (0,6218% op het bruto loon). Deze 
middelen worden ingezet ter exploitatie van het gehele bus-, tram- en 
lightrailnetwerk en de benodigde infrastructuurinvesteringen. (per jaar levert 
dit een bijdrage op van $165 miljoen) 

• Ontwikkelingsrechten 
Cascade Station Development Company kreeg van de Port of Portland een 85 
jaar durende grondlease en ontwikkelingsrechten (49 hectare grote locatie bij 
het vliegveld). 

• Heffingsdistrict 
Er werd een heffingsdistrict opgezet bij het vliegveld. De Port of Portland heft 
een additionele luchthavenbelasting welke bedoelt is voor de Red Line. Deze 
bijdrage is $3 per luchthavengebruiker en dient te worden ingezet ter decking 
van de $28.2 miljoen. 

• Samenwerkingsovereenkomst 
Verdeling van de ontwikkelingskosten: 
Cascade Station Development Company ($28.20 miljoen), Tri-met ($45.50 
miljoen), Portland ($23.00 miljoen) en Port of Portland ($28.30). 
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Bijlage E. Value capturing Hong Kong en Singapore 

Vastgoed belastingen HongKong SingajZore 

A. Annual tax Qn r!ilal jZrOKZem 

Belasting Belastingen worden geheven op 
voltooid vastgoed, op een vast 

Rat es percentage van de huurwaarde. 
Het percentage is 5 procent. 
(1ste plek) 

Overheidshuur Voor bepaalde typen 
huurovereenkomsten, wordt er een 

Government rent vast percentage geïnd van de 
huurwaardeopbrengst. (2de plek) 

Belasting onroerende Indien de vastgoedeigenaar een Het tarief wordt gekoppeld aan de 
zaken individu is, dan wordt 15 procent jaarlijkse waardebepaling van het 

geheven op de netto contante vastgoed van onder andere huizen, 
waarde van het vastgoed. gebouwen, grond en woningen . 

Property Tax De netto contante waarde is (HDB-flats, kantoren, fabrieken, 
gebaseerd op de huuropbrengsten, winkels) 
betaalt aan de vastgoedeigenaar na De huidige waarde van vastgoed 
aftrek van de rates betaald door de belasting ligt op 10 procent voor 
vastgoedeigenaar minus zowel commercieel als woning en 
servicekosten van 20 procent voor kan worden gereduceerd met 4 
onderhoud en reparatiekosten. procent voor woning die eigendom 

zijn van individuen en die worden 
bewoond door de eigenaar zelf. 
Er zijn enkele uitzonderingen op de 
standaard definitie van de jaarlijkse 
vastgestelde waarde: 
1. Grond zonder bebouwing of grond in 

ontwikkeling 
2. Verhuurd vastgoed 
3. Gazened hotels: Zijn Hotels die zijn 

onder.zocht en goedgekeurd door de 
Singapore Taurist Promotion Board 
= STPB 

B. Tax on rental income 

Winst die voortkomt uit verkoop van 
Inkomsten belasting vastgoed binnen drie jaar na 

aankoop, wordt onderworpen aan 
Income Tax inkomstenbelasting . Dit geldt alleen 

voor vastgoedhandelaren en 
ontwikkelaars. 
Bij niet eigendomsvastgoed zal op 
de netto huuropbrengsten een 
belasting worden geheven van 22 
procent, waarbij de bewoners 
individueel worden belast. 
Commerciële vastgoedeigenaren 
moeten daarnaast een bijdrage 
leveren voor de Goods and Services 
Tax (GST) over het totale 
huuropbrengsten kapitaal. 

Belasting acquisitie Een constante waarde van 7 procent 
commercieel vastgoed is betaalbaar op de acquisitiekosten 

van commercieel vastgoed 
Goods and Services Tax GST wordt betaald uit huur 
(GST) ontvangen van commercieel 

vastgoed, maar is geen kostenpost 
voor de huurders indien de zaak is 
geregistreerd voor GST doeleinden. 
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C. Tax on speculatjve gains trom land deaUngs 

Overdrachtsbelasting 

Stamp Duty 

Profits Tax 

De koopoverdracht is chargeable op 
de overweging. De 
vastgoedoverdracht is liable to 
stamp duty van een maximaal 
percentage van 3,75 procent van de 
marktwaarde van het vastgoed. 
Deze overdrachtsbelasting wordt 
normaal gesproken betaald door de 
koper. 
Bij de huurovereenkomst kan ook 
aanspraak gemaakt worden op de 
stamp duty met een percentage van 
0,25 procent tot 1 procent 
afhankelijk van de termijn van de 
huurperiode. 
Er wordt een overdrachtsbelasting 
geïnd van 2,25 procent op vastgoed 
met een waarde boven de 3 miljoen 
HK$ 
Vastgoed dat in eigendom is van 
corporaties kan worden belast met 
profits tax op winsten die 
voortkomen uit eigendom van grond 
en gebouwen. 
Companies: 16,5 % 
Ondernemingen: 15% 
(unincorporated business 
respectively) (www.pwccn.com) 
(3de plek) 

D. Tax on conveyance and the orooertv of the deçeased 

Successierechten 

Estate Duty 

Gebaseerd op de basiswaarde van 
de bezittingen van de overledene. 
De belasting wordt berekend op 
grond van de variabele waarde en 
dus wordt deze enkel opgelegd op 
het vastgoed van deze specifieke 
waarde. 

Overdrachtsbelasting wordt betaald 
bij aankoopprijzen voor elk 
Singaporaanse vastgoed tegen de 
volgende percentages: 

Eerste schaal: 
• 180,000: 1 percent 

Tweede schaal: 
• 180,000: 2 percent 

Boven 360.000: 
• 3 percent 

-vervallen-

Gebaseerd op de basiswaarde van 
de bezittingen van de overledene. 

[Deze regelgeving is komen te 
vervallen met ingang van 15 
februari 2008. Dit betekent dat in 
geval van overlijden op of na 15 
februari de wet niet meer van 
kracht is. fwww.iras.gov.sq; Inland 
Revenue Authority of Singapore, 
2008] 

E. Betterment levv that may be charqecl fpr a Planning oermission or lease moclification 

Belasting 
waardevermeerdering 

Betterment Tax (levy) 

Development Charae (DC) rates 
(Een vorm van betterment tax) 
Een poging om een vergoeding te 
innen van de grondeigenaren, hun 
winst voortkomend uit wijzigingen 
ten aanzien van ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden in het 
bestemmingsplan. (masterplan) 
oe moet betaald worden indien de 
ontwikkeling is toegestaan en 
voldoet aan de volgende eisen: 
• Indien het niet in strijd is 

met het bestemmingsplan 
(Master Plan:MP) 

• Voldoet aan de correcte 
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perceel verhouding 
• Indien het de laatste GFA 

overschrijdt 
• Impliceert een verandering 

in gebruik, naar een hogere 
gebruikswaarde. 

De Urban Redevelopment Authority 
(URA) heft de DC. De DC zal 
toenemen of afnemen afhankelijk 
van de grondwaarde. 

Vermogensbelasting bal~ mgdifigtïga llmmiym Diff!:!r~alillll[~miym (DP) = 
De overheid maakt gebruik van de levy =leges 

wealth-distributive lease modification premium indien De DP wordt geheven door de 
charge de huurder Commissioners of Lands. 

huurvoorwaarden/omstandigheden De DP is alleen toepasbaar op 
wijzigt betreffende verwerving van verhuurbare grond( erfpacht). 
ontwikkelingsrechten voor Een DP zal betaald moeten worden 
(grond)herontwikkeling en indien: 
vernieuwing indien de 
huurovereenkomst eindigt( afloopt). • Er sprake is van een 
De hoogte van de premie is toename perceel oppervlak 
afhankelijk van de verhoging van de • Verandering in grondgebruik 
huidige grondwaarde die door de • Verlenging van de 
overheid na beoordeling wordt erfpachtovereenkomst 
vastgesteld. Deze bepaling wordt • Opheffen van beperkingen 
vervolgens opgenomen in de van toevoegingen of 
huurvoorwaarden. [Wong; 1998] wijzigingen ten aanzien van 
De huurder kan alleen van de de ontwikkelingen en 
waardevermeerdering profiteren intensificeren van 
indien de (bouw) vergunning grondgebruik 
betaald is. • Het opheffen van 
Alleen dan is het mogelijk om de beperkende 
waardevermeerdering (door bestuursrechtelijke regels. 
ontwikkeling) te doen plaatsvinden. 

F. ynd ay!i!;il!DIIDd t~nd~[l 

Door grond te verhandelen tijdens Door grond te verhandelen tijdens 
openbare veilingen en openbare veilingen en 
aanbestedingen kunnen aanzienlijke aanbestedingen kunnen aanzienlijke 
opbrengsten worden gegenereerd. opbrengsten worden gegenereerd. 
(Een vorm van actief grondbeleid; (Een vorm van actief grondbeleid; 
ontwikkelingsrechten) ontwi kkelingsrechten) 

Collection of land Public land sales, private treaty De opbrengst verwijst naar de 
premium grants, lease modifications and totale opbrengst die uit de verkoop/ 

short-term waivers: levert een verhuur van grond (actief 
Considerable bijdrage aan de Capita! Reserve grondbeleid) wordt gegenereerd. 
contribution to the total Fund (CWRF). 
government revenue De CWRF financiert grote publieke 

programma's, land aanwinsten, 
subsidies etc. 

F1guur B-3. Value captunng-1nstrumenten HongKong en Smgapore [Ch1-Man HUl, Sze-Mun Ho, K1m-H1n 
Ho, 2004]. 
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Bijlage F. Gemeentewet (Gmnt) Baatbelasting 

Artikel 222 

1. Ter zake van de in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen 

onroerende zaak die gebaat is door voorzieningen die tot stand worden of zijn 

gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur, kan van 

degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens eigendom, 

bezit of beperkt recht, een baatbelasting worden geheven, waarbij de aan de 

voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk worden omgeslagen. 

Indien de aan de voorzieningen verbonden lasten ter zake van een 

onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de 

baatbelasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven. 

2. Voordat met het treffen van voorzieningen wordt aangevangen, wordt door de 

raad besloten in welke mate de aan die voorzieningen verbonden lasten door 

middel van een baatbelasting zullen worden verhaald. Een besluit als bedoeld 

in de eerste volzin bevat een aanduiding van het gebied waarbinnen de 

gebate onroerende zaak is gelegen. Het besluit wordt bekend gemaakt 

overeenkomstig artikel 139. 

3. Of een onroerende zaak is gebaat wordt beoordeeld naar de toestand op een 

in de belastingverordening te bepalen tijdstip, dat is gelegen uiterlijk een jaar 

nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid. 

4. Tot invoering van de belasting wordt besloten uiterlijk twee jaren nadat de 

voorzieningen geheel zijn voltooid. 

5. De belasting wordt ineens geheven, met dien verstande dat de belasting op 

verzoek van de belastingplichtige in de vorm van een jaarlijkse belasting 

wordt geheven gedurende ten hoogste dertig jaren, een en ander volgens in 

de verordening vast te stellen regelen. 
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Bijlage G. Voorwaarden opstellen exploitatieplan 

Voorwaarden. Artikel: 6.12, lid 1, a t/m f. (Bro) 

Afdeling 6.2. Grondexploitatie 

Artikel 6.2.1 

Als bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de wet, wordt aangewezen 
een bouwplan voor: 

a. De bouw van een of meer woningen; 

b. De bouw van een of meer hoofdgebouwen; 

c. De uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1.000 m2 of met een 

of meer woningen; 

d. De verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere 

doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten 

minste 10 woningen worden gerealiseerd; 

e. De verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor 

andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor kantoor of 

horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van nieuwe functies 

ten minste 1.000 m2 bedraagt; 

f. De bouw van kassen met een oppervlak van ten minste 1.000 m2, met 

uitzondering van bouwplannen waardoor bouwvergunning kon worden 

verleend op grond van een vorig planologisch besluit. 

De gemeenteraad is verplicht een exploitatieplan vast te stellen voor de bij de AMvB 
(Bro) aangewezen bouwplannen. [Spijker, de Vries, 2007] 
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Bijlage H. Exploitatieplan 

1. Een exploitatieplan bevat: 

a. Een kaart van het exploitatiegebied 

b. Een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 

van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, 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 andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming 

van de schade die op grond van artikel 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, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 

6°. De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

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 werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de 

openbare ruimte in het exploitatiegebied 

c. Regels omtrent het uitvoeren van de onder b bedoelde werken en 

werkzaamheden 

d. Een uitwerking van de in de artikelen 3.1, eerste lid, en 3.10, derde lid 

bedoelde regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid 
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3. Voor gronden, waarvoor nog een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, 
onder b, moet worden vastgesteld, of waarvoor ingevolge de fasering geen 
bouwvergunning als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, kan worden verleend, 
kunnen de onderdelen van een exploitatieplan, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, een globale inhoud hebben. 

4. Voor de berekening van de kosten en opbrengsten wordt ervan uitgegaan dat het 
exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie zal worden gebracht. 

5. Indien geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van gronden 
vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f 
van de onteigeningswet. Voor gronden 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, werkzaamheden 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 locaties of gedeeltes daarvan in de 
exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage, indien er 
voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is vastgesteld welke 
aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste 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 kostensoorten. 

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 kaarten, eisen en regels, bedoeld in het eerste en tweede lid 

b. De manier van opstellen en de berekeningsmethode van de exploitatieopzet 

c. Kosten, welke deel uitmaken van de exploitatieopzet 

10. De voordracht voor een krachtens het achtste lid 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 langs 
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 
schriftelijk opmerkingen over het ontwerp ter kennis van Onze Minister te 
brengen. 
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Bijlage I. Kostensoortenlijst 

Bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de Grondexploitatiewet in 2005 (Tweede 
Kamer 2004-2005, 30218 nr. 3) 

Kosten 

Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, sub 1 en 2, van de wet, 
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 worden; 

3. De kosten van het vrijmaken van de gronden van persoonlijke rechten en 

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

4. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, 

funderingen, kabels en leidingen; 

b) De kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen 
grondmechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander 
milieukundig onderzoek en archeologisch onderzoek; 

c) De kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het 
verrichten van grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en 
afgraven; 

d) De kosten van de aanleg van voorzieningen binnen een exploitatiegebied; 
e) De kosten van de aanleg van voorzieningen en van werkzaamheden 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 
natuurwaarden, groenvoorzieningen en watervoorzieningen; 

f) De kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met 
betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten buiten het gebied, 
waaronder mede begrepen het beperken van milieuhygiënische en externe 
veiligheidscontouren; 

g) De kosten van andere voorzieningen en werken, dan bedoeld onder a tot en met f, 
voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met het in exploitatie brengen van 
gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen; 

h) De kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht verband 
houdende met de aanleg van de voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot 
en met g; 

i) De kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve 
van het exploitatiegebied; 

j) De kosten van andere door het gemeentelijk apparaat te verrichten 
werkzaamheden en te nemen maatregelen, voor zover deze werkzaamheden en 
maatregelen rechtstreeks verband houden met de in dit besluit bedoelde 
voorzieningen, maatregelen en werkzaamheden; 

k) De kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven 
gronden, verminderd met de uit tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten; 

I) De kosten van schadevergoedingen bedoeld in artikel 6.1 van de wet; 
m) Kosten van de aanleg van voorzieningen die aan de gemeente door een hogere 

overheid worden opgelegd, voor zover deze kosten niet via gebruikstarleven kunnen 
worden gedekt; 
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n) Niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere 
niet-terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder a tot en 
met m; Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 218, nr. 3 54 

o) Rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met 
renteopbrengsten. 

Voorzieningen 

Tot de voorzieningen, bedoeld bij de kosten, onder d en e worden gerekend: 

a) Riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken; 
b) 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; 

c) Groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, 
speelplaatsen, trapvelden en speelweiden, en natuurvoorzieningen; 

d) Openbare verlichting en brandkranen met de nodige aansluitingen; 
e) Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen en afrasteringen in de 

openbare ruimte; 
f) Nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor zover de 

aanlegkosten niet via de verbruikstarieven kunnen worden gedekt en bij de 
gemeente in rekening worden gebracht; 

g) Infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en 
bouwwerken, voor zover de aanlegkosten niet via de gebruikstaneven kunnen worden 
gedekt en bij de gemeente in rekening worden gebracht; 

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 niet via 
gebruikstarieven worden gedekt en bij de gemeente in rekening worden 
gebracht; 

i) Uit milieuhygiënisch, archeologisch of volksgezondheidsoogpunt noodzakelijke 
voorzieningen. 

OPbrengsten 

Tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 
sub 3, van de wet, worden gerekend de ramingen van: 

a) De opbrengst uit subsidies en bijdragen van derden, met uitzondering van de 
subsidies en bijdragen van de gemeente, dan wel van de genot hebbenden 
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, voor 
zover deze worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie 

brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking. 
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Bijlage l. Voorbeeld exploitatieberekening 

Onderstaand volgt een voorbeeld van een exploitatieberekening. 

Een vrije sector woning zou bijvoorbeeld viermaal zoveel kunnen bijdragen als een sociale 

huurwoning. 

Er kan nog verder gedifferentieerd worden binnen uitgiftecategorieën, afhankelijk van de 

ligging, oppervlakte en inhoud. Hierbij doet zich de complicatie voor dat er bij de verschillende 

uitgiftecategorieën verschillende eenheden worden gehanteerd. 

Bij woningen zijn dat meestal aantallen, bij bedrijfsterrein vierkante meters uitgeefbaar terrein 

en bij kantoren vierkante meters bruto vloeroppervlakte. Om de kosten te kunnen omslaan 

moeten alle soorten eenheden worden omgezet in dezelfde basiseenheid. Bijvoorbeeld: een 

basiseenheid is één woning, 100 m2 bedrijfsterrein, 100 m2 volkstuin of 100 m2 bruto 

vloeroppervlak kantoor. Elke uitgiftecategorie krijgt vervolgens een gewicht per basiseenheid. 

Zo krijgt bijvoorbeeld een goedkope woning een wegingsfactor van 1, een volkstuin 0,1, een 

standaard vrije sectorwoning 4 en een school 1. 

Dit worden gewogen eenheden genoemd. Het gewicht is gerelateerd aan de uitgifteprijs. 

Tot slot worden de gewogen eenheden, die per categorie in het exploitatiegebied gerealiseerd 

worden, bij elkaar opgeteld. 

Bijvoorbeeld: 

30 goedkope woningen: 

5000 m2 volkstuin: 

10 vrijesectorwoningen: 

30 teleenheden x 1 = 

50 teleenheden x 0,1 = 

10 teleenheden x 4 = 

30 gewogen eenheden 

5 gewogen eenheden 

40 gewogen eenheden 

75 gewogen eenheden 

Gesteld dat de kosten die in het exploitatiegebied omgeslagen moeten worden € 9 00 000 

bedragen, dan is het bedrag per gewogen eenheid € 9 00 000 : 75 = € 12 000. 

De exploitatiebijdrage voor een standaard vrij sectorwoning, volkstuin en een goedkope 

woning: 

Standaard vrije sectorwoning 

Volkstuin 100 m2 

Goedkope woning 

4 x ( 12 000 = ( 48 000 

01 1 X ( 12 000 = ( 1200 

1 x ( 12 000 = ( 12 000 

[Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 218, nr. 3 27] 
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Bijlage K. Samenvatting interviews 

Alle geïnterviewde partijen waaronder de gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente 
Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Utrecht, VROM, RBOI, SEGRO en Ecorys hebben 
tijdens het interview de volgende stelling voorgelegd gekregen: 
Stelling: 

Nu de Overheid doeltreffende instrumenten kan aanwenden om kosten te verhalen van profiterende 

partijen kan er worden verwacht dat private partijen (b.v.: ontwikkelaars, grondeigenaren, gebruikers) 

gewilliger zullen zijn in het doen van een bijdrage? 

1 Gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf Amsterdam 
Mevrouw M. Kranenburg a. de heer K. Reitsma 

Het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf van Amsterdam zegt het volgende over de nieuwe Wro (1 juli 
2008). Het ontwikkelingsbedrijf moet nog ondervinden hoe de financiële voordelen voor de 
gemeenten in verhouding staan tot de procedurele verzwaring die de nieuwe wet teweegbrengt. 
Het principe van gelijke monniken gelijke kappen is een correcte wijze om de 'free-riders' aan te 
pakken. Het onderdeel grondexploitatie biedt een betere basis voor onderhandelingen tussen de 
publieke en private partijen. De nieuwe wet kan wel degelijk worden gebruikt als 'stok achter de 
deur', indien 'free-riders' niet wensen mee te werken. 

De nieuwe wet brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. 
Voordeel: Mogelijkheid tot aanpakken van 'free-riders' en kostenverhaalsmogelijkheid 
Nadeel: Meer procedures, meer werk en kosten intensief. 
De wet zal zich nog moeten bewijzen en ontwikkelen, een nieuwe wet zorgt altijd voor complexe en 
onbekende situaties, gezien de projectverschillen. Naar aanleiding van deze nieuwe wet zal nog 
jurisprudentie moeten volgen, aangezien een nieuwe wet nooit geheel is uitgekristalliseerd. 

~ 
Eens; Het zal makkelijker zijn om een bijdrage te innen, alleen zal het overeenkomen van een 
bijdrage de voorkeur hebben. 
Aan het begin van het proces wordt minder weerstand verwacht. De betrokken partijen zullen hun 
eigen belang qaan inzien en zullen bereid ziin om hun biidraqe te leveren. 

2 Gemeente Den Haag 
De heer P. Rijnburg 

De nieuwe wetgeving is niet toepasbaar op alle ruimtelijke opgaven waar de gemeente Den Haag 
voor staat. (Binnenstedelijke herstructurering/transformaties). Dergelijke ruimtelijke opgaven, 
vergen hoge investeringskosten. (Risico-rendement verhouding is totaal anders dan uitleglocaties, 
VINEX locaties waarbij veel geld kon worden verdiend met minder inspanning) 
"De kostensoortenlijst zet niet veel zoden aan de dijk voor de gemeente Den Haag" 

De theorie maakt het mogelijk, echter is het in de praktijk toepassen niet altijd evenredig aan de 
beoogde doelstelling. Indien een project niet voldoet aan de positieve balans, heeft men niks aan 
een instrumentarium dat men hierdoor niet mag toepassen. De vraag die hieruit volgt: "Valt er wat 
te verhalen". 

Vanuit publiek oogpunt zijn er verschillende "bezwaren" ten opzichte van de nieuwe Wro. 
Er zullen structuurvisies, bestemmingsplannen en exploitatieplannen opgesteld moeten worden. 
De wijzigingen ten aanzien van het plan-proces zullen juridisch kloppend moeten zijn en tot in detail 
moeten worden uitgewerkt. (Veel tijd en inflexibel werken) Door deze transparantie stel je je als 
gemeente kwetsbaarder op, in de ogen van de heer Rijnburg. 

Toekomst visie 
De heer Rijnburg stelt het volgende ten aanzien van 'Stok achter de deur principe': "Welke stok, 
indien het instrument niet toepasbaar is bij bepaalde ruimtelijke opgaven". 

Stelling 
De heer Rijnburg vindt het volgende over de hierboven geformuleerde stelling: 
"Prima, indien er wat te verhalen valt"! De wet schiet zijn doel voorbij bij verschillende ruimtelijke 
opgaven. (Voor de gemeente Den Haag kan worden verwezen naar binnenstedelijke 
ontwikkelingen.) 
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3 Gemeente Haarlemmermeer 
Mevrouw M. Koopman 

Het grote verschil tussen de oude en die nieuwe wet is een helder en uitvoerig kostenverhaal. De 
nieuwe wet maakt het mogelijk om tijdens onderhandelingen aan te sturen op overeenstemming in 
plaats van het dwingendrechtelijk verhalen van kosten. 
Tgkgnaa~ + Rglsgoaa~ + Juristen zyllen mQgt!iilD §SJIJlgo~~[ken Qm g~ nieyw~ wgt i:O IUlKi:dures in 
goede baneo te leiden. Het spel van onderhandelen tussen publieke en private partijen blijft 
bestaan. 

De gemeente staat positief tegenover de nieuwe wet. De gemeente Haarlemmermeer zal zo volledig 
mogelijk gebruik maken van de nieuwe Wro en zal zo actief mogelijk aan de slag gaan met het 
toepassen van de nieuwe wetgeving. De kostensoortenlijst biedt heel veel mogelijkheden en 
duidelijkheid. De nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het kostenverhaal is een prima 
instrumentarium. De uitvoerbaarheid zal zich moeten uitwijzen in de praktijk de komende jaren, 
waarbij waarschijnlijk jurisprudentie zal volgen dat bij zal dragen als aanvulling op de huidige 
wetgeving. De gedachte van de wetgeving die zal werken als 'stok achter de deur', is een juiste 
veronderstelling; volgens mevrouw Koopman. 

Er zal eerst getracht worden om tot een vrijwillige bijdrage/overeenkomst te komen, indien dit niet 
mogelijk is zal de gemeente verplicht zijn de kosten dwingendrechtelijk te verhalen. ('free riders' 
gedrag is niet meer mogelijk) 

Stelling 
De gemeente Haarlemmermeer hoopt dat de bovengenoemde stelling zijn recht zal doen in de 
praktijk. 

4 Gemeente Rotterdam Ontwjkkel!nqsbeclriif 
De heer P. van Haasteren 

De heer van Haasteren is "gematigd positief" ten opzichte van de nieuwe Wro. 
"De wet is niet verkeerd (mogelijkheid tot het aanpakken van free riders), echter is hij wel wat 
ingewikkelder geworden". De nieuwe Wro is niet efficiënt als het aankomt op binnenstedelijke 
herontwikkeling, in een dergelijke situatie heeft men niets aan de nieuwe wetgeving. De nieuwe 
situatie is echter wel effectief indien het gaat om stadsuitbreidingswijken, waarbij de gemeente niet 
altijd zelf hoeft te ontwikkelen. De gemeente kan het in een dergelijk geval aan de markt overlaten. 

Voordelen ten aanzien van de nieuwe Wro: 
- Kostenverhaal {'free riders') 
- Geen toestemming nodig van de Provincie 

Nadelen ten aanzien van de nieuwe Wro: 
-Meer behoefte aan ambtelijke capaciteit (Update bestemmingsplannen, exploitatieplannen etc.) 
- De nieuwe situatie zal meer werk betekenen voor de gemeenten. 
- De gemeente zal waarschijnlijk minder gaan ontwikkelen en zal meer overlaten aan de 

marktpartijen (zelfrealisatie). 
- De ontwikkelaar ontwikkelt de goede locaties en de complexe locaties zullen door de 

gemeente moeten worden ontwikkeld. 

De private partijen hebben last van "koudwatervrees", omdat zij bang zijn dat de gemeente zal 
overvragen. Veel partijen hebben voor deinvoeringsdatum van de nieuwe wet, op de valreep 
bouwaanvragen ingediend. Oorspronkelijk is de nieuwe Wro opgesteld om te fungeren als 'stok 
achter de deur'. In de praktijk is het echter iets meer geworden, waarbij het instrument zijn 
eigenlijke doel voorbij schiet. 

~ 
De heer van Haasteren is het eens met de stelling, wanneer het een dwingend rechtelijke bijdrage 
betreft. "Een private partij zal niet happig zijn op het leveren van extra bijdragen, indien zij daar 
geen profijt van inzien" aldus de heer van Haasteren. 
De betrokken partijen zullen voorafgaand aan de onderhandelingsfasen, duidelijk inzicht moeten 
hebben in wat zij willen, verwachten, kunnen en moeten in een samenwerking. Dit brengt meer 
duidelijkheid in de onderhandelingsfasen en de samenwerking tussen de verschillende partijen. 
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5 Gemeente Utrecht Proieçtbureau Lejdscbe Riin 
De beer N. van Selm 

De grootste verschillen tussen de oude WRO en de nieuwe Wro volgens de heer van Selm zijn de 
volgende: 
-"Het wegvallen van artikel 19 procedure". 
- Grondexploitatiewetgeving 
- Update: De verplichting tot het actualiseren van de plannen/visies. 

Verplichting tot het ontwikkelen van een structuurvisie (eventueel het maken van een 
exploitatieplan) 

"De nieuwe situatie kent zowel voordelen als nadelen en de kracht van de nieuwe wet als 
instrumentarium, zal zich nog uit moeten wijzen". 

Voordeel: Transparantie doordat de processen van rekenen en tekenen eerder op elkaar worden 
afgestemd. 
Nadelen: Een van de nadelen is dat er meer kans is op bezwaar maken, hetgeen eventueel een 
belemmering kan betekenen voor de doorlooptijd (eventuele vertragingen). Een ander punt dat als 
nadelig kan worden beschouwd is dat alleen kosten kunnen worden afgeroomd en het nog niet 
mogelijk is om eventuele winsten af te romen. Bovendien is bovenplanse verevening nog 
onduidelijk. 

De verwijzing 'stok achter de deur' klopt in principe wel, alleen is nog niet precies duidelijk hoe 
buigzaam deze stok zal zijn. Het kostenverhaal kan zeer zeker worden aangehaald in gesprekken en 
eventuele onderhandelingen. 

Stelling 
Op de lange termijn zullen de betrokken partijen gewilliger zijn een bijdrage te leveren. 
Er is echter een overgangsperiode waarin de wetgeving uitgekristalliseerd zal moeten worden en 
jurisprudentie duidelijkheid zal moeten scheppen in verschillende situaties. 

6 Ministerie yan VROM 
De beer H. van Sandick 

Over de nieuwe wet zegt de heer Sandick het volgende: 
De nieuwe Wro zorgt voor meer duidelijkheid, helderheid en de grenzen zijn duidelijker 
geformuleerd (wat mag wel en wat niet). Het verhalen van kosten bij serieuze bouwplannen is voor 
gemeenten verplicht gesteld aan de hand van de kostensoortenlijst. Voorheen lieten gemeenten 
'free riders' lopen indien deze niet mee wilde werken en ontwikkelingen in de weg stonden. 
Gemeenten zullen naast de extra werkzaamheden, meer opbrengsten genereren door het 
kostenverhaal waartoe zij nu worden gedwongen aan de hand van de kostensoortenlijst nieuwe Wro. 
De nieuwe wetgeving is een verbetering ten aanzien van de oude situatie. Het is echter wel 
ontwikkeld vanuit de gedachte van een stabiele economische situatie. Het dwingendrechtelijk 
kostenverhaal is een goede ontwikkeling aangezien de kosten eerlijk worden verdeeld onder de 
profiterende partijen. 

De nieuwe wet biedt de gemeenten kansen 
De nieuwe situatie zal meer werk betekenen voor de gemeenten, maar moet ook leiden tot hogere 
opbrengsten. Gemeenten kunnen daarnaast hogere eisen stellen ondanks dat zij geen grond in 
eigendom hebben. De gemeente kan zijn versterkte positie gebruiken tijdens onderhandelingen met 
de diverse partijen. Het risico van het exploitatieplan, komt toe aan de gemeenten. Een ontwikkelaar 
kan er natuurlijk altijd voor kiezen om uiteindelijk niet te gaan ontwikkelen en dan kunnen de kosten 
al gemaakt zijn. In een dergelijk geval kan de gemeente overgaan tot onteigening, maar dit kost 
vervolgens veel tijd en werk en dus geld. 
De verwijzing van 'stok achter de deur'. Klopt, er zal allereerst worden getracht tot een 
overeenstemming te komen. Bij overeenstemming gaat alles volgens de overeen gekomen 
afspraken, waardoor dit een (proces)versnelling kan veroorzaken. Voor beide partijen is dit een 
positieve ontwikkeling en het kost uiteindelijk ook minder tijd. 

De beer is het eens met de bi -• rde stellino 
Nu de Overbeid doeltreffende instrumenten kan aanwenden om kosten te verbalen van 
prof"lterende partijen kan er verwacht worden dat private partijen (b.v.: ontwikkelaars, 
grondeigenaren, gebruikers) gewilliger zullen zijn in het doen van een bijdrage? 
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7 Adviesbureau RBOI 
De heer D. Swijnenburg 

Volgens de heer Swijnenburg is het belangrijkste verschil tussen de oude WRO en de nieuwe Wro 
een verduidelijking van de rolverdeling en transparantie. 
"Iedere partij moet zich focussen op zijn krachten. Gemeente zet kaders en de marktpartijen 
moeten daar verder invulling aan geven". Beleid en planuitvoering kunnen beter op elkaar worden 
afgestemd indien men een overeenkomst sluit. 

De nieuwe Wro creëert de mogelijkheid van dwingendrechtelijk kostenverhaal aan de hand van de 
kostensoortenlijst. De wetgever heeft echter wel wat laten liggen ten aanzien van het bovenplans 
kostenverhaal, stelt de heer Swijnenburg. 

Het nadeel van de nieuwe Wro, is dat er niet verder wordt gekeken dan naar een locatie/gebied. 
(Het bovenplans verhaal van kosten geeft een nog breder perspectief, waardoor er meer samenhang 
kan ontstaan) 
De nieuwe Wro zal niet veel veranderen ten opzichte van de onderhandelingen tussen de partijen. 
"De private partijen, zullen zorgvuldig en kritisch zijn en blijven in de onderhandelingen". Zij zullen 
nagaan wat het eventueel afwachten van een exploitatieplan hen kan bieden, indien zij niet bereid 
zijn een bijdrage te leveren. 

Het principe dat de kostensoortenlijst kan worden gebruikt als 'stok achter de deur'. 
Vindt de heerSwijnenburg "Onzin". "Iedere situatie is maatwerk en een exploitatieplan opstellen kon 
voorheen ook". Het is een publiekrechtelijk dwangmiddel dat je kunt gebruiken of niet. 

Stelling 
Het antwoord op de voorgelegde stelling is tweeledig: 

Oneens ten opzichte van een vrijwillige bijdrage en bij het leveren van een bovenplanse bijdrage of 
vergoeding. 
Eens ten opzichte van een verplichte bijdrage. De betrokken partijen zullen bereidwilliger zijn in het 
leveren van een bijdrage, mits dit op goede gronden is afgestemd. 

8 SEGRO 
De heer F. Morel 

De heer Morel is naar eigen zeggen "amper" bekend met de nieuwe Wro. Segro laat zich voorlichten 
door juridisch adviseursen/of juristen; in verband met laatste ontwikkelingen op wettelijk vakgebied 
en hun specialisme. 

De nieuwe Wro heeft gezorgd voor de nodige veranderingen. De gemeenten zijn nog niet klaar voor 
de nieuwe wetgeving. Per gemeente zal er tevens anders omgegaan worden met de nieuwe situatie. 
We moeten dergelijke wijzigingen tijd geven, wellicht dat de nieuwe wet over 5 jaar leidt tot een 
versoepeld proces. 

Het idee van dwingendrechtelijk kostenverhaal doormiddel van de kostensoortenlijst lijkt de heer 
Morel een goed principe. De gemeente mag de kar best trekken en daarnaast overeenkomsten 
sluiten met (private) partijen. 

In eerder afgenomen interviews wordt er gesproken over 'koudwatervrees'! Is hier sprake van denkt 
u? 
Wij zijn niet bang en laten ons goed adviseren, dus "Dan maar KOUDwater, ik heb geen vrees" 

Voordeel van de nieuwe Wro 
Het voordeel van de nieuwe situatie is dat er transparantie ontstaat in de kosten die de gemeente 
wenst te verhalen. Dit is prettig tijdens de onderhandelingen, omdat je weet waar je staat als 
private partij. (Open kaart) 
Iedereen is bereid tot het leveren van een bijdrage. Gemeenten hebben met deze nieuwe wetgeving 
een instrument in handen. 

Stelling 
De heer Morel zegt het volgende over de stelling: Vooruitgang! 
Kan bijdragen tot vooruitgang en ook tot verstarring. (In het begin misschien eerder verstarring, dat 
oartiien de kat uit de boom kiiken) 
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9 ~ 
De heer D. Holt 

De heer Holt denkt dat de huidige marktsituatie op de lange termijn beperkte invloed zal hebben op 
de waardecreatie van vastgoed. De marktsituatie zal de waarde niet geheel "om zeep hebben 
geholpen". In the END zal de lange termijn waardestijging blijven, zeker wanneer men blijft 
ontwikkelen. Daarnaast is in Nederland sprake van een woning tekort, waardoor men zal moeten 
blijven ontwikkelen. "De huidige markt maakt wel dat er geen markt is voor kostenverhaal". 
Partijen zullen tevreden zijn wanneer projecten kunnen worden gerealiseerd. 

De heer Holt denkt dat de partijen wisselend zullen reageren op de nieuwe Wro. De overheid zal in 
eerste instantie denken,'' Aan mijn lijf geen polonaise". De private partijen zullen de nieuwe Wro 
benaderen vanuit financieel oogpunt, namelijk valt hier valt wat te verhalen. 

De mogelijkheid van kostenverhaal aan de hand van de nieuwe Wro is toepasbaar op nieuwe 
ontwikkelingsprojecten en gebieden. Het zal naar de inzichten van de heer Holt ook mogelijk zijn 
voor de transformatie gebieden, aangezien hier nieuwe deals zullen worden gesloten met nieuwe 
partijen. Het ontwikkelen van waarde is natuurlijk afhankelijk van de locatie3 en de kwaliteit. Indien 
een dergelijke locatie op een juiste wijze wordt getransformeerd, kan het een mogelijkheid bieden 
voor het afromen van meerwaarde. 

Toekomstvisie 
Het zal voor de toekomst goed zijn als publieke partijen private partijen tegemoet komen. "Publieke 
partijen zullen water bij de wijn moeten doen" Zeker nu de kredietcrisis speelt, zal het van belang 
zijn om te blijven ontwikkelen en zal een instrumentarium als het dwingendrechtelijk kostenverhalen 
niet de boventoon voeren. 
Publieke instellingen kunnen bijdrage aan projectrealisatie, middels het delen van 
financieringsvoordelen met private partijen. 

Stelling 

Nu de Overheid doeltreffende instrumenten kan aanwenden om kosten te verhalen van 
profiterende partijen kan er verwacht worden dat private partijen (b.v.: ontwikkelaars, 
grondeigenaren, gebruikers) gewilliger zullen zijn in het doen van een bijdrage? 

De heer Holt zegt het volgende over de hierboven geformuleerde stelling: "Maakt denk ik niet veel 
uit, het proces wordt in een eerder stadium al technisch-financiëler. Men kan niet meer primair 
met onderhandelen tot een oplossing komen en men zal dus eerder gaan rekenen ('wat kan ik 
maximaal eisen aan bijdrage?')". 
"Partijen worden wat terughoudend en kijken liever de kat uit de boom, totdat iemand stelling 
neemt. Wellicht zullen de betrokken partijen het in de eerste jaren aan laten komen (rechter) op het 
kostenverhaal aan de hand van de kostensoortenlijst, indien ze denken dat de overheid 'overclaimt' 
(overvraagt), wat nogal eens gebeurt". 

140 



Bijlage L. Het verschil tussen de oude WRO en de nieuwe Wro 

OudeWRO Nieuwe Wro 

Binnenplanse vrijstelling Artikel15 Binnenplanse ontheffing Artikel 3.6. lid 1 
onderdeel c 

Tijdelijke vrijstelling Artikel 17 Tijdelijke ontheffing Artikel 3.22 

Vrijstelling Artikel 19, lid 3 Ontheffing Artikel 3.23 

Voorbereidingsbesluit Artikel 21 Voorbereidingsbesluit Artikel 3.7 

Opdracht op aanwijzing Artikel37 Aanwijzing Artikel 4.4. en 
4.2 

Start of toegangsbesluit van Artikel 39a Besluit tot toepassing Artikel 3.35 lid. 1 

de Rijksprojectenprocedure verklaren van Rijks-
coordinatieregeling 

Besluit tot toepassing van de Artikel 41c Besluit tot toepassing van Artikel 3.30 

gemeentelijke de gemeentelijke 
coördinatieregeling coördinatieregeling 

Planschadeovereenkomsten Artikel49a Overeenkomsten Artikel 6.4a 

Figuur B-4. De oude en de nieuwe Wro [Spijker, Vries de, 2008) 
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BijlageM.Positie en rolverdeling Rijk, Provincie en Gemeente ten aanzien 
van het kostenverhaal 

Rijk en Provincie hebben wel degelijk belang bij de nieuwe Wro. In het geval dat de 
minister van VROM en/of de provincie een eigen project realiseert, is ten behoeve 
van de realisatie, via een projectbesluit of inpassingbesluit tevens het 
Grondexploitatie instrument van toepassing. De bevoegdheid tot het verlenen van 
een bouwvergunning is niet gekoppeld aan deze overdracht van bevoegdheden. Rijk 
en provincie kunnen deze bevoegdheid naar zich toetrekken via inzet van de 
coördinatieregeling36 in de Wro. 

Het inpassingplan: 

Een inpassingplan is de benaming van een door een provincie of het rijk vastgesteld 

bestemmingsplan. 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, respectievelijk de minister van VROM, eventueel 

tezamen met een aangewezen minister, treden na de vaststelling van de planologische 

maatregel in de plaats van de gemeenteraad en B&W voor de toepassing van de in afdeling 

6.4 van de Wro neergelegde bevoegdheden over de grondexploitatie. 

De bevoegdheden van afdeling 6.4 (Grondexploitatie) gaan dus pas over naar het rijk en 

provincie bij de vaststelling van de planologische maatregel. Rijk en provincie missen daarmee 

de mogelijkheid anterieure overeenkomsten aan te gaan [Handreiking Grondexploitatiewet, 

2008]. 

Het ligt niet voor de hand dat de nieuwe grondexploitatiewet van wezenlijke 
betekenis zal zijn voor Rijk en provincie. Het Rijk en de provincie zullen in vrijwel alle 
gevallen de grond zelf verwerven, om doormiddel van gronduitgifte kosten te 
verhalen ookwel actief grondbeleid genoemd. 

De gemeente krijgt doormiddel van de nieuwe Wro onderdeel grondexploitatie, meer 
beleidsvrijheid en de mogelijkheid tot publiekrechtelijk kostenverhaal (heldere 
verdeling kosten en baten) en de rolverdeling wordt inzichtelijk. 
"De nieuwe Wro biedt de gemeente de mogelijkheid om de ruimtelijke ontwikkeling 
te sturen en de grondexploitatiewet biedt de gemeente instrumenten om particuliere 
grondexploitatie te geleiden" [Handreiking Grondexploitatiewet, 2008]. 

36 Coördinatieregeling: Een gemeente kan een bestemmingsplan, projectbesluit of ander besluit voor de 

realisering van een ruimtelijk project gecoördineerd voorbereiden samen met andere besluiten, 

vergunningen en toestemmingen (Hierop is afdeling 3.4. van de Awb van toepassing), [Handreiking 

Grondexploitatiewet, 2008]. 
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