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Voorwoord 
Begin 2007 begon ik, in de hoop een half jaar later af te studeren, bij de afdeling 

Ruimtelijke Plannen van de Gemeente Breda aan mijn afstudeerscriptie. Een van 

de reden dat ik niet zonder stageplek wilde afstuderen was dat ik dacht dat ik niet 

genoeg discipline zou hebben. Het leek mij voor de voortgang van mijn afstuderen 

beter als ik iedere dag verplicht op tijd op kantoor zou moeten verschijnen in plaats 

van op vrijwillige basis op de universiteit te kunnen werken. Ik had me toen nooit voor 

kunnen stellen dat mijn afstuderen ruim twee en een half jaar zou gaan duren. Dat het 

zo lang heeft geduurd komt onder andere doordat ik na een half jaar reeds besloot 

om drie, en later vier, dagen in de week te gaan werken als stedebouwkundige. Van 

het werk heb ik veel dingen geleerd die ik in mijn afstuderen heb kunnen gebruiken en 

ik beschouw het dan ook als een zeer waardevolle aanvulling op mijn afstuderen. Het 

heeft er echter ook voor gezorgd dat ik het laatste jaar bijna ieder weekend en veel 

avonden na het werk aan mijn afstuderen heb moeten werken waardoor mijn discipline 

meer dan ooit op de proef is gesteld. Gelukkig blijk ik toch over meer discipline te 

beschikken dan ik dacht en heb ik het afstuderen toch tot een goed einde weten te 

brengen. 

Dat ik mijn afstuderen tot een goed einde heb weten brengen komt ook door de 
alle hulp die ik gekregen heb en via deze weg wil ik dan ook iedereen hiervoor 

bedanken. Om te beginnen mijn afstudeerbegeleiders Cees Doevendans, Reinder 

Rutgers en Hans van Engen die mij geadviseerd hebben tijdens het gehele traject 

van literatuurstudie tot ontwerp. Daarnaast wil ook iedereen bedanken die mij op 

specifieke onderwerpen heeft geholpen, Noud Klaassen, Wim bakker, Menno de Lange 

en Monica Stuurop voor alle hulp met betrekking tot de grondexploitatiewet en het 

opstellen van de grondexploitatie, Mark van Eyk voor de verkeerskundige adviezen, 

Daniel Ruigrok voor de brainstormsessie met betrekking tot mijn ontwerp en Rogier 

Crusio voor het screenen van het verslag. Daarnaast wil ik graag alle collega's van de 

afdeling Ruimtelijke Plannen bij de gemeente Breda bedanken voor de gezellige tijd 

die ik er gehad heb en omdat ik er altijd welkom ben geweest ook al ben ik wat langer 

gebleven dan gepland. Ook wil ik al mijn medestudenten bedanken die ruim de tijd 

hebben genomen om af te studeren waardoor ik niet het gevoel had dat ik de enige 

was die er zo lang over deed. En uiteraard ben ik veel dank verschuldigd aan Betty, 

José, Robin en Yesi zonder wiens steun dit nooit gelukt was. 

Dordrecht, september 2009 



Samenvatting 
De relatie tussen stad en land is door de jaren heen veranderd waardoor het verschil 

tussen stad en land in fysiek, sociaal, mentaal en functioneel opzicht grotendeels is 

verdwenen. De overheid is goed op de hoogte van deze veranderingen maar blijft 

vasthouden aan het ideaalbeeld van Nederland als een wereld van idyllisch platteland 

met daarin duidelijk begrensde steden. Dit beleid loopt achter bij de realiteit waardoor 

het tussenland is ontstaan, locaties rondom de steden die hun landelijk kwaliteiten 

kwijt zijn geraakt zonder dat daarvoor in de plaats andere kwaliteiten zijn gekomen. 

Het zou beter zijn als de overheid haar beleid zou aanpassen aan veranderde 

geografie van stad en land waardoor aan deze locaties ontworpen kan worden. 
Hiervoor zal echter wel gezocht moeten worden naar middelen die dit enerzijds 

financieel mogelijk maken en anderzijds passen bij deze locaties in de nieuwe 

geografie tussen stad en land. 

Een mogelijk middel om aan deze locaties te ontwerpen zijn landelijke woonmilieus, 

dit zijn woonmilieus met kenmerken die worden toegedicht aan het landelijk gebied 

zoals de aanwezigheid van groen, water, een lage bebouwingsdichtheid, sociale 

veiligheid en rust. Mensen die landelijk willen wonen willen vaak tevens graag 

wonen aan de rand van de stad zodat zij ook optimaal kunnen genieten van de 

voordelen van de stad. Met de huidige marktwerkingen en de huidige middelen van 

de gemeentes om te ontwikkelen is het echter niet mogelijk landelijke woonmilieus te 

realiseren. De overheid biedt namelijk maar twee mogelijkheden om buiten de stad te 

ontwikkelen, geconcentreerde verstedelijking waarbij ontwikkeld wordt door middel 

van ontwikkelingsplanologie, projectontwikkeling en een actief grondbeleid en rood

en-groen waar ontwikkeld wordt door middel van toelatingsplanologie, particulier 

initiatief en een passief grondbeleid. Beide middelen zijn individueel niet bruikbaar 

voor het realiseren van landelijke woonmilieus, rood-en-groen omdat er slechts 

een zeer beperkt aantal woningen mee gebouwd kan worden en geconcentreerde 

verstedelijking omdat het geen landelijk kwaliteit kan realiseren. 

Een combinatie van beide middelen zou ideaal zijn en wordt mogelijk gemaakt door 

de nieuwe grondexploitatiewet De nieuwe grondexploitatiewet biedt gemeenten de 

mogelijkheid om bij planontwikkeling de gemaakte kosten te verhalen, iets wat tot op 

heden niet effectief mogelijk was. Dit wordt mogelijk doordat het exploitatieplan aan 

het bestemmingsplan gekoppeld is waardoor wordt voorkomen dat wel een bouwtitel 

verkregen kan worden maar geen kosten afgedragen hoeven te worden en doordat het 

kostenverhaal wordt geregeld via de bouwvergunning wordt voorkomen dat gebouwd 

kan worden zonder kostenafdracht. Dit betekent dat er nieuwe mogelijkheden voor 

passief grondbeleid en ontwikkelingsplanologie ontstaan en dat het dus mogelijk 

wordt om geconcentreerde verstedelijking en rood-en-groen te combineren. Dit 

betekent dat er grote hoeveelheden woningen gerealiseerd kunnen worden zonder 

de financiële druk die hoort bij de geconcentreerde verstedelijking en met de 
mogelijkheid tot kostenverhaal voor de gemeente. Hierdoor kunnen lagere woning 

dichtheden gerealiseerd worden waardoor er meer ruimte overblijft om de huidige 

kwaliteiten van het landelijk gebied te behouden. 

Om te achterhalen of deze theoretische mogelijkheid ook in de praktijk haalbaar is, is 

dit doormiddel van een casus getest aan de oostzijde van Breda. De vraag die aan dit 

onderzoek ten grondslag lag is: op welke wijze kunnen de mogelijkheden die nieuwe 

grondexploitatiewet biedt ingezet worden om een landelijk woonmilieu te realiseren 

dat de dynamiek in het tussenland weet te gebruiken om de huidige ruimtelijke 

kwaliteit te bewaren? 

Om te voorkomen dat het gebied ten oosten van Breda verrommelt of helemaal vol 

gebouwd wordt zal het gebied getransformeerd worden in een natuur en recreatie 

gebied met woning in lage dichtheden. Dit is mogelijk omdat alle grondeigenaren in 

het gebied de kans zullen krijgen hun gronden zelf te ontwikkelen. Hierdoor is er niet 

langer de noodzaak voor de gemeente om alle gronden aan te kopen en wordt de 

prijs van de gronden niet meer automatisch opgedreven. De grondeigenaren zijn nu 



zelf aan zet waardoor het mogelijk is om veel lagere woning dichtheden te realiseren 

zonder dat het oninteressant wordt voor de grondeigenaren om te ontwikkelen. Om 

de 'landelijke' kwaliteiten van het gebied te behouden zal worden aangesloten bij 

de huidige structuur van het gebied en zal er compact gebouwd worden. De niet te 
bebouwen delen van het plan zullen op natuurlijke wijze ingericht worden om het 

groene karakter van het gebied te behouden. Door de eenheid in het plan te zoeken 

in de onbebouwde ruimte en deze aan te laten sluiten bij het huidige karakter van 

de onbebouwde ruimte ontstaat een plan dat niet aan kwaliteit inboet als niet alle 

onderdelen van het plan uitgevoerd worden. Door deze nieuwe natuur openbaar 

toegankelijk te maken ontstaat een natuur en recreatiegebied dat niet alleen voor de 

huidige en toekomstige bewoners waardevol is maar dat ook voor de bewoners van 
de stad het bezoeken waard is. De afstand tussen de stad en het landelijk gebied 

wordt door deze ingreep verder vergroot, maar de stadsbewoners krijgen hiervoor in 

de plaats een openbaar natuur- en recreatiegebied. Het gebied zal fysiek, sociaal en 

symbolisch een combinatie van stad en land worden. Het zal dus tussenland worden, 

maar daar waar in het huidige tussenland de landelijke kwaliteiten van het gebied 

verloren gaan zullen ze in dit gebied behouden blijven. 

Het plan kan in zijn geheel uitgevoerd worden door toepassing van 

toelatingsplanologie, doormiddel van het bestemmingsplan, de welstandsnota en 

de het exploitatieplan kan de gemeente regie houden op wat er ontwikkeld wordt. 

Door strakke regie te voeren op de inrichting van de openbare ruimte (70% van het 

plangebied) kan een sterke drager van het plan gecreëerd worden die de eenheid 

kan bewaren. Hierdoor kan in de bebouwing meer gevarieerd worden waardoor hier 
minder strakke regie op gevoerd hoeft te worden. 

Door naast het planologische kader ook maatschappelijk draagvlak te creëren kan het 

proces soepeler verlopen. Hierdoor kan tevens de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 

nog verder verbeterd worden en kan een situatie ontstaan waarin de toekomstige 

bewoners van het gebied eigenaar worden van de natuur waardoor de gemeente niet 
tot in de lengte van dagen opgezadeld zit met de beheerskosten hiervan. 

In het gebied zullen 2861 woning gebouwd worden, waarvan 27% sociale 

woningbouw. Voor de ontwikkelende partijen zal deze ontwikkeling per vierkante 

meter ingebrachte grond tussen 50 en 100 euro opleveren, dit is ruim meer dan 
de 3 a 4 euro die een vierkante meter landbouwgrond waard is. Het is daarom zeer 
aannemelijk dat alle partijen hun gronden zullen ontwikkelen. In totaal zal deze 

ontwikkeling 245 miljoen euro opleveren voor de ontwikkelende partijen en zullen 

de kosten voor de gemeente 45 miljoen euro bedragen. Deze kosten bestaan uit de 

aankoop van gronden, het aanleggen van natuur, infrastructuur en kabels en leidingen, 

planschade en planontwikkelingskosten. Aangezien de kosten lager zijn dan de 

opbrengsten kan de gemeente deze verhalen op de ontwikkelende partijen. In het 

geval dat niet alle partijen hun gronden ontwikkelen kunnen door de opbrengsten van 
de ontwikkeling van de gronden die de gemeente in het gebied bezit het grootste 
gedeelte van de investeringen betaald waardoor het risico voor de gemeente slecht 

beperkt is. Door deze manier van ontwikkelen zal de gemeente geen winst op dit 

plan kunnen behalen. Daarentegen zal de stad Breda door deze ontwikkeling wel 

een woongebied met een dichtheid van slechts 6,1 woningen per hectare krijgen 
en een openbaar toegankelijk natuurgebied van 340 hectare krijgen (69"/o van het 
plangebied) dat de stad met de omliggende natuurgebieden en het buitengebied zal 

verbinden en dat tevens de huidige kwaliteiten van het gebied grotendeels bewaart en 

op sommige punten zelfs versterkt. 
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Inleiding 
Als gevolg van maatschappelijke veranderingen is de relatie tussen stad en land 

veranderd. Vroeger waren stad en land duidelijk van elkaar gescheiden, maar deze 

scheiding is vervaagd en veel steden worden tegenwoordig omringd door een 

tussenland dat in fysiek opzicht noch stedelijk noch landelijk is. De overheid is goed 

op de hoogte van deze veranderingen maar blijft in haar beleid vasthouden aan het 

ideaalbeeld van Nederland als een wereld van idyllisch platteland met daarin duidelijk 

begrensde steden. Als gevolg hiervan ontstaat aan de rand van steden steeds meer 

tussenland zonder dat hieraan ontworpen kan worden, waardoor de ruimtelijke 

kwaliteit van deze locaties achteruit gaat. 

De overheid geeft in haar Nota Wonen aan dat er grote vraag is naar landelijke 

woonmilieus en dat zij hier graag in wil voorzien. Mensen die landelijk willen wonen 

willen echter niet per se op het platteland wonen, velen van hen wonen liever aan 

de rand van de stad in een milieu dat de kenmerken heeft van het landelijk gebied. 

Met de huidige marktwerkingen en de huidige middelen van de gemeentes om te 

ontwikkelen is het echter niet mogelijk landelijke woonmilieus te realiseren. 

De nieuwe grondexploitatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om bij 

planontwikkeling de gemaakte kosten te verhalen. Dit betekent dat er nieuwe 

mogelijkheden voor passief grondbeleid en ontwikkelingsplanologie ontstaan 

waarmee het mogelijk wordt om grote woningbouw locaties met lage dichtheden te 

ontwikkelen. Theoretisch ontstaan hierdoor kansen om te ontwerpen aan landelijke 

woonmilieus die een geleidelijke overgang tussen stad en land vormen. 

Probleemstelling 
De probleemstelling voor dit onderzoek is er op gericht om te kijken of deze 

theoretische mogelijkheid ook in de praktijk haalbaar is. De probleemstelling 

luidt dan ook als volgt: op welke wijze kunnen de mogelijkheden die nieuwe 

grondexploitatiewet biedt ingezet worden om een landelijk woonmilieu te realiseren 

dat de dynamiek in het tussenland weet te gebruiken om de huidige ruimtelijke 

kwaliteit te bewaren? 

De doelstelling van dit onderzoek is aan tonen dat de nieuwe grondexploitatiewet 

goede mogelijkheden biedt om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren bij de 

ontwikkeling van nieuwbouwlocaties die gebruikt kunnen worden om het 

kwaliteitsverlies in het tussenland tegen te gaan. 

Plan van aanpak 
Om de probleemstelling te beantwoorden en de doelstelling te bereiken is in de eerste 

plaats literatuuronderzoek gedaan. Aan dit literatuuronderzoek lagen de volgende 

vragen ten grondslag: 

Op welke wijze is de relatie tussen stad en land veranderd? 

Wat zijn de oorzaken van de veranderde relatie tussen stad en land? 

Wat zijn landelijke woon milieus? 

Wat verwachten potentiële bewoners van landelijke woonmilieus? 

Wat zijn de mogelijkheden om landelijke woonmilieus te realiseren? 

Wat gaat er veranderen als gevolg van het in werking treden van de nieuwe 

grondexploitatiewet? 

Vervolgens is het buitengebied ten oosten van Breda ruimtelijk onderzocht, aan dit 

onderzoek lag de vraag ten grondslag wat de kwaliteiten zijn van het buitengebied 

ten oosten van Breda? 

Daarna is aan de hand van de informatie die naar voren is gekomen bij het 
literatuuronderzoek en het ruimtelijke onderzoek een visie en strategie voor 

plangebied opgezet waarin wordt getracht een landelijk woonmilieu te creëren die 

tegelijkertijd de huidige kwaliteiten van het gebied behoud. Om aan te tonen dat 

de doelstelling haalbaar is zijn de visie en strategie vervolgens zowel ruimtelijk als 

financieel uitgewerkt in een masterplan. 



Opbouw rapport 
Het rapport bestaat uit vier delen, in het eerste deel van het verslag wordt de 

literatuurstudie beschreven. Hoofdstuk 1 gaat in op de oorzaken en de gevolgen van 

de veranderende relatie tussen stad en land, hoofdstuk 2 beschrijft de vraag naar 

landelijke woonmilieus en de realisatiemogelijkheden hiervan en in hoofdstuk 3 wordt 

de grondexploitatiewet nader toegelicht. 

Vervolgens wordt in het tweede deel van het verslag de onderzoekslocatie aan de 

oostzijde van Breda geïnventariseerd (hoofdstuk 4) en geanalyseerd (hoofdstuk 5). 

In het derde deel van het verslag worden de visie en het ontwerp gepresenteerd. 

In hoofdstuk 6 wordt de overkoepelende visie voor het gebied beschreven alsmede 

de strategie om deze visie te verwezenlijken. Daarna wordt in hoofdstuk 7 de visie 

ruimtelijk en financieel uitgewerkt en wordt in hoofdstuk 8 de grondexploitatie van 

het plan toegelicht. In hoofdstuk 9 vindt vervolgens de toetsing van het plan aan de 
doelstelling plaats. 

In het vierde deel van het verslag wordt beschreven hoe doormiddel van 

maatschappelijke draagvlak de knelpunten uit het plan gehaald kunnen worden 

(hoofdstuk 1 0) en hoe hierdoor tot een nog aantrekkelijker ontwerp gekomen kan 

worden (hoofdstuk 11 ). Uiteindelijk worden in hoofdstuk 12 de conclusies van het 

onderzoek gepresenteerd. 



.. 



Veranderende 
relatie stad - land 

Nederland verandert voortdurend, dat geldt ook voor de ruimte en de 
manier waarop deze gebruikt en beleefd wordt. Deze ruimtelijke veran· 
deringen zijn veelal het gevolg van sociale, economische en politiek ver
schuivingen. De ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen tezamen 
zorgen ervoor dat de relatie tussen stad en land ook gewijzigd is. 
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1,1 Maatschappelijke 
veranderingen en 
ruimtelijke gevolgen 

Om de ruimtelijke veranderingen in Nederland te kunnen begrijpen dienen eerst de 

maatschappelijke veranderingen begrepen te worden. 

Maatschappelijke veranderingen 
Om de ruimtelijke veranderingen in Nederland te kunnen begrijpen dienen eerst de 

maatschappelijke veranderingen begrepen te worden. 

Demografische dynamiek 
In de toekomst zal een sterke toename van de reeds ingezette vergrijzing optreden 

en zal als gevolg hiervan het aantal sterften het aantal geboorten gaan overtreffen. 

Ondanks dat zal het aantal inwoners echter blijven groeien als gevolg van de 

immigratie (Ministerie van VROM, 2006). Ook het aantal huishoudens zal blijven 

groeien als gevolg van het kleiner worden van de huishoudens, hierdoor zal de vraag 

naar woningen blijven toenemen (Ministerie van VROM, 2006) (Derksen, van Hoorn, 

Lörzing, Swart, Tennekes, 2007). 

Economische dynamiek 
De snelle verspreiding van de ICT aan het eind van de vorige eeuw heeft de 

reorganisatie van het productiesysteem in een stroomversnelling gebracht en heeft de 

transparantie en concurrentie laten toenemen (Ministerie van VROM, 2006) (Derksen 

et. al, 2007) (Asbeek Brusse, van Dalen, Wissink, 2002). 

In reactie hierop proberen ondernemingen hun marktpositie te versterken door samen 

te werken met andere ondernemingen, niet zelden op mondiaal niveau (Asbeek Brusse 

et. al, 2002) (Ministerie van VROM, 2006). Tegelijkertijd worden bedrijfsactiviteiten 

opgesplitst waarbij Nederland een sterke groei aan kennis- en diensteneconomie laat 

zien (Ministerie van VROM, 2006). 

Terwijl de kennis- en diensteneconomie sterk groeit is het aandeel van de landbouw 

in de werkgelegenheid afgenomen tot slecht enkele procenten, dit ondanks een 

sterke rationalisatie. De positie van grote delen van de Nederlandse landbouw wordt 

moeilijker, de prijzen van grond zijn hoog, het landschap is vaak kleinschalig en minder 

geschikt voor bulkproductie. Veel boeren staan dan ook voor de keus, of verder gaan 
met rationalisering en modernisering, of de weg in slaan van een meer ecologische 

bedrijfsvoering en/of een oplossing zoeken in de sfeer van de bedrijfsverbreding 

(Ministerie van VROM, 2006) (Derksen et. al, 2007). 

Sociaal culturele dynamiek 
Individualisering en emancipatie kenmerken samen met de toegenomen 
Individualisering en emancipatie kenmerken samen met de toegenomen welvaart de 

sociale ontwikkelingen van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het individu is de 

basiseenheid van de moderne samenleving geworden en de woning de kern van het 

leven. Ook de keuzevrijheid van individuen is toegenomen, werk, woonplaats, vrije 

tijd, en samenlevingssituaties kunnen veel sneller dan vroeger wisselen en op vrije 
manieren worden ingevuld in ruimte en tijd (Ministerie van VROM, 2006) (Derksen et. 

al, 2007). Leefstijlen en consumptiepatronen zijn onder invloed van mondialisering 

enerzijds steeds homogener (of stedelijker) geworden en anderzijds zijn er ook steeds 

meer variaties op het stedelijke consumptiegedrag ontstaan (Asbeek Brusse et. al, 

2002). Kenmerkend voor het moderne consumeren is dat het zijn functionele oriëntatie 

deels heeft verloren, het krijgt steeds meer een sociaal-culturele betekenis. Producten 



en diensten zijn symbolen en codes die in het sociale verkeer aangeven wie we willen 

zijn. De cultuur is visueler geworden (Asbeek Brusse et. al, 2002) (Ministerie van 
VROM, 2006). 

Als gevolg van toenemen van de variaties op de stedelijke leefstijl, de toegenomen 
mogelijkheden van mensen om zich via producten en diensten te onderscheiden en 

de toenemende migratie is de diversiteit in de samenleving sterk gestegen (Asbeek 
Brusse et. al, 2002). 

Politieke dynamiek 
De beschikbaarheid van ICT heeft ook grote invloed op het functioneren van 
overheden. De communicatie tussen burgers en overheid wordt hierdoor 
vergemakkelijkt en het wordt voor burgers makkelijker om tegenbewegingen te 
mobiliseren. Ondernemers, consumenten en hun critici manifesteren zich steeds 
nadrukkelijker als belangrijke spelers in het politieke krachtenveld. De overheid zoekt 

in reactie hierop naar nieuwe vormen van democratische legitimiteit (Asbeek Brusse et. 
al, 2002). 

Ruimtelijke gevolgen 
Als gevolg van deze maatschappelijke veranderingen treden er ruimtelijke 
veranderingen op. De belangrijkste hiervan zullen hieronder vermeld worden. 

Toename van bebouwing en infrastructuur 
De groei van de bevolking, de groei van de welvaart en de groei van de economie 
hebben geleid tot behoefte aan steeds meer ruimte en infrastructuur. Hierdoor is 
de ruimte in Nederland steeds voller geraakt en neemt de druk op de open ruimte 
toe (Ministerie van VROM, 2006) (Derksen et. al, 2007). Ook de ontwikkelingen van 

de informatie- en communicatietechnologieën en transporttechnologieën zorgen 
voor een toename van het belang van infrastructuur, zij maken de dematerialisering 
en deterritorialisering mogelijk die tot extra verplaatsingen leiden. Deze nieuwe 
technologieën hebben daarnaast ook nieuwe fysieke netwerken nodig en veroorzaken 
door de toegenomen handel een toename van transport en daardoor nog meer 
behoefte aan infrastructuur (Asbeek Brusse et. al, 2002). 

Spreiding van functies 
Door de ontwikkelingen in de ICT en de toegenomen mobiliteit neemt de noodzaak 
voor activiteiten om dicht bij elkaar te liggen af. Hierdoor wordt de locatiekeuze van 
bedrijven door steeds meer verschillende factoren bepaald. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen komen functies steeds meer verspreid te liggen (Asbeek Brusse et. 

al, 2002) (Derksen et al, 2007). De spreiding van economische activiteiten zet zich 
voornamelijk voort binnen de stedelijke zones, langs de randen van deze zones en 
langs de verbindende infrastructuur (Ministerie van VROM, 2006). 
Niet alleen economische activiteiten maar ook woningen komen steeds meer verspreid 
te liggen als gevolg van de ontwikkelingenen in de ICT en de toegenomen mobiliteit. 
Burgers wonen niet meer of in de stad of op het platteland, de meeste burgers wonen 
in stadsgewesten die rondom de grote steden zijn ontstaan (Derksen et. al, 2007). 

Esthetisering en consumering van de ruimte 
De koppeling van consumptie aan identiteit is terug te zien in de woningkeuze. 
Doordat de woning en niet de werkplaats de kern van het leven is geworden, worden 
er hogere eisen aan de woonomgeving gesteld. De woning moet de identiteit van de 
bewoners uitdrukken, hierbij speelt de perceptie van de ruimte een belangrijke rol 
en dus ook de esthetiek van de ruimte (Asbeek Brusse et. al, 2002) (Derksen et. al, 
2007). 

Verder komt de veranderende rol van consumptie tot uitdrukking in de manier waarop 
ruimte zelf wordt benaderd als consumptiegoed. Stad en land worden door toeristen 
geconsumeerd als gevolg het toenemende belang van visuele esthetiek. Het imago 
van deze ruimtes wordt net zozeer geproduceerd als imago's van andere ruimtes. 
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De ruimte zelf wordt ingericht als toneel voor grootschalige consumptie van andere 

goederen. Consumptie verdringt andere vormen van gebruik bij de inrichting van 

plaatsen (Asbeek Brusse et. al, 2002) (Derksen et. al, 2007). 

Als ruimtes steeds meer als consumptieruimtes worden ingericht en als de esthetische 

component daarbij steeds belangrijker wordt dan ligt het voor de hand om die 

esthetiek aan te laten sluiten bij een identiteit, die al bestaat of die wordt gecreëerd. 

Deze vorm van op de belevenis gerichte herinrichting wordt in toenemende mate 

gebruikelijk (Asbeek Brusse et. al, 2002). 



1,2 Veranderende relatie 
stad - land 

Als onderdeel van de ruimtelijke veranderingen is ook de relatie tussen stad 
en land veranderd. 

Stad en land, fysieke, sociale en 
symbolische ruimte 
Stad en land kunnen worden bekeken als fysieke ruimte, als sociale ruimte en als 
symbolische ruimte. Het zijn zowel ruimtelijke entiteiten of relaties tussen ruimtelijke 

objecten met bepaalde kenmerken zoals grote bebouwingsdichtheid en hoogbouw 
(fysieke ruimte}, als gebieden die al dan niet samenvallen met grenzen van sociale 
relaties (sociale ruimte} en begrippen om die ruimtelijke werkelijkheid te benoemen 

(symbolische ruimte}. Stad en land zijn als begrippen (symbolische ruimte} verbonden 
met politieke bedoelingen die voortkomen uit wensen en eisen die zijn verbonden met 
sociale processen (sociale ruimte}. 

Veranderingen van stad en land 
Het visuele en functionele onderscheid tussen stad en land was eeuwenlang 
kenmerkend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Vroeger waren steden 
scherp begrensd en van verre herkenbaar als stad. In de afgelopen decennia zijn de 
steden en het landelijk gebied echter in hoog tempo veranderd onder invloed van de 
maatschappelijke veranderingen (Ministerie van VROM, 2006). De veranderingen die 

stad en land ondergaan hebben betrekking op de relaties tussen de drie dimensies. 
Waar in het begin van de twintigste eeuw deze de drie dimensies nog relatief helder 
samenvielen, daar is dit inmiddels veel minder het geval. De oorzaak hiervan is 
het steeds sterker gaan variëren van de schaal van sociale processen, waardoor de 
ruimtelijke kenmerken van sociale processen (sociale ruimte} steeds minder samen 
vielen met de grenzen van stad en land (fysieke ruimte}. Met de voortgaande 'mentale 
verstedelijking' traden ook in de symbolische ruimte ingrijpende veranderingen op. De 
moderne stad is niet langer een ruimtelijk begrensde, aaneengesloten en functioneel 
samenhangende eenheid (Asbeek Brusse et. al, 2002}. 
Door de ruimtelijke spreiding van activiteiten zijn tussenvormen met menging van 
stedelijke en landelijke kenmerken ontstaan (Asbeek Brusse et. al, 2002}. Deze 
gebieden laten zich het beste beschrijven als tussenland, gebieden die in morfologisch 
opzicht noch als stad noch als land aan doen (fysieke ruimte). Niet zelden loopt dit 
tussenland van verschillende steden tegenwoordig in elkaar over, waardoor steden, met 
de daaromheen gelegen dorpen, zijn getransformeerd tot stedelijke zones (Ministerie 
van VROM, 2006} (Derksen et. al, 2007). 
Nederland kan dan ook niet meer als een ruimte van stad en land worden gezien, 
ondanks dat bestaan stad en land wel, het zijn ruimtelijke categorieën (symbolische 
ruimte} waarmee betekenis wordt gegeven aan de wereld waarin we leven en waarin 
we dingen wel of niet willen (Asbeek Brusse et. al, 2002). 
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Beleid 
Het ministerie van VROM concludeert in de Nota Ruimte (Ministerie van VROM, 

2006) dat de scheiding tussen stad en land vervaagd, dat het buitengebied krimpt 

en versnipperd raakt en dat de stedelijke druk op het buitengebied toeneemt. 

Dit wordt allemaal door de overheid als onwenselijk ervaren. Het rijk wil dan ook 

de aantasting van het landschap een halt toeroepen, de contrasten tussen stad 

en land aantrekkelijker maken en de identiteit en diversiteit van het Nederlandse 

landschap beschermen tegen vervlakking, versnippering, verstoring, uniformering en 

verrommeling. Het rijk voelt zich hierin gesterkt door de door haar geconstateerde 

behoefte van de burgers aan aantrekkelijke en veilige verblijfs- en woongebieden 

in de steden, mooie herkenbare landschappen en toegankelijk buitengebied voor 

ontspanning en recreatie. 

Het ruimtelijke beleid dat de overheid formuleert in de Nota Ruimte kent twee 

hoofdthema's, het bundelen van verstedelijking en infrastructuur in stedelijke 

netwerken en het behouden en versterken van de variatie tussen stad en land. Deze 

thema's vloeien direct voor uit de hierboven verwoorde visie van het rijk. 

Om het contrast tussen stad en land te behouden en te versterken en de krimp en 

versnippering van het buitengebied tegen te gaan richt de overheid haar ruimtelijke 

beleid op twee elementen. Ten eerste dient de verstedelijking gebundeld te worden in 

stedelijke netwerken. Ten tweede mag er in het buitengebied niet gebouwd worden, 

met uitzondering van geconcentreerde verstedelijking tegen het bestaande stedelijk 

gebied aan. 

De overheid ziet in dat het op slot gooien van het buitengebied averechts kan werken 

en geeft aan dat er in het buitengebied ontwikkeld mag worden op het gebied 

van landbouw, natuur, waterberging, recreatie en sport . Om de kwaliteit van het 

buitengebied te verbeteren dient er integraal ontwikkeld te worden. 

Reacties op het beleid 
Reactie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Asbeek Brusse et al, 
2002) 
De nota van de overheid getuigt van een grondige kennis van het veranderende 

Nederland. In de vertaling van deze ontwikkelingen naar de ruimte lijken de auteurs 

van de nota zich echter weinig bewust van de implicaties van deze maatschappelijke 

veranderingen en van de onderlinge samenhang daarvan met de fysieke en 

symbolische ruimte. De eerder geschetste maatschappelijke dynamiek wordt zonder 

meer vertaald naar een ruimte van stad en land. Het contrast tussen stad en land 

wordt door de bevolking gewaardeerd menen de auteurs, en dit moet daarom in stand 

gehouden worden. In de nota wordt gesproken over een verstedelijkingsparadox, 

uiteindelijk zijn dus niet maatschappelijke en ruimtelijke veranderingen het 

uitgangspunt voor de probleemanalyse, maar de wens om beide te beteugelen. 

Het handelingsvermogen van de overheid is vaak te beperkt om halsstarrige sociale 

patronen, die hun eigen dynamiek hebben, aan banden te leggen. Het is daarom 

opvallend dat het rijk uiteindelijk toch uit gaat van de mogelijkheid tot verregaande 

landsdekkende sturing van bovenaf om het contrast tussen stad en land te 

beschermen. 
Het aangrijpingspunt voor beleid is de belevingswaarde van de fysieke vorm, het beleid 

is zo zelf ook uitdrukking van een nieuwe geografie, waarin esthetisering van de ruimte 

steeds belangrijker wordt. De overheid sluit ook aan bij één van de producten van de 

esthetisering, de thematisering van de ruimte. Niet zelden wordt er terugverwezen naar 

een beeld van het platteland uit de negentiende eeuw en de Hollandse steden uit de 

zeventiende eeuw. 



Readie Ruimtelijk Planbureau (Derksen et. 111, 2007) 
De overheid is op hoogte van de maatschappelijke en ruimtelijke veranderingen maar 
blijft nog steeds proberen nieuwe wijken aan de randen van voormalige steden harde 
grenzen te geven waar ze het veenweidegebied raken. Het blijft een paradox; harde 
randen symboliseren planning en planning heeft altijd de dreiging dat er verder wordt 
gepland. Bovendien kan men zich afvragen of het nastreven van een mooi ideaalbeeld 
beleidsmakers ook blind heeft gemaakt voor onvermijdelijke ontwikkelingen. Waar de 
Nederlandse ruimtelijke ordening bekend staat om zijn orde, lijkt het tussenland tussen 
stad en land min of meer toevallig te zijn ontstaan. Steeds is een 'laatste' puzzelstukje 

aan de stad toegevoegd, waardoor de samenhang in het tussenland lijkt te ontbreken. 
Dat roept de vraag op waar de overheid was, het lijkt er op dat het tussenland pas 
aandacht krijgt als het er al lang is. Er lijkt dus sprake te zijn van een faseverschil, het 
ideaalbeeld van de beleidsmakers is niet alleen door de ruimtelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen steeds meer uit beeld geraakt, het lijkt ook sleets te zijn geworden. Het 
zou een reden kunnen zijn om na te denken over nieuwe ideaalbeelden voor stad en 
land. 
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1,3 Conclusie 

De relatie tussen stad en land is veranderd. Vroeger waren stad en land duidelijk van 

elkaar gescheiden, maar deze scheiding is op een aantal vlakken vervaagd. In fysiek 

opzicht is het verschil en de scheiding tussen stad en land afgenomen, daar waar 

steden vroeger fysiek duidelijk begrensd waren worden steden tegenwoordig omringd 

door een, in fysiek opzicht noch stedelijk noch landelijk, tussenland. Daarnaast zijn de 

sociale relaties tussen stad en land toegenomen door het groter worden van de sociale 

ruimte van de stedeling. Tevens is het platteland mentaal verstedelijkt waardoor op 

dit vlak geen verschil meer bestaat tussen stad en land. Als laatste zijn stad en land, 

door de verspreiding van functies en de afname van het belang van de landbouw, 

functioneel steeds meer naar elkaar toe gegroeid. 

De overheid is goed op de hoogte van deze veranderingen maar blijft vasthouden 

aan het ideaalbeeld van Nederland als een wereld van idyllisch platteland met daarin 

duidelijk begrensde steden. Als gevolg van de symbolische waarde die de overheid 

aan stad en land geeft zijn er beleidsmatig nog grote verschillen tussen stad en land. 

Dit beleid loopt daardoor achter bij de realiteit. En deze realiteit kan door de overheid 

niet veranderd worden omdat zij niet de middelen heeft de sociale patronen die er 

aan te grondslag liggen te controleren. Als gevolg hiervan is het tussenland ontstaan. 

Doordat voor de ruimte buiten de stad geldt dat er in principe niet gebouwd mag 

worden, wordt er daar waar er gebouwd wordt altijd gebouwd zonder dat de bouw 

geregisseerd is op basis van een plan dat de schaal van het gebouw overstijgt. Steeds 

is een 'laatste' puzzelstukje aan de stad toegevoegd, waardoor de samenhang in het 

tussenland lijkt te ontbreken. Het beleid dat eigenlijk bedoeld is om te voorkomen 

dat het landelijk gebied verrommelt werkt zo dus averechts en veroorzaakt juist dat 

er rondom de steden locaties ontstaan die hun landelijk kwaliteiten kwijt zijn geraakt 

zonder dat daarvoor in de plaats andere kwaliteiten zijn gekomen. 

Het zou beter zijn als de overheid haar beleid zou aanpassen aan veranderde geografie 

van stad en land zodat voorkomen kan worden dat meer en meer locaties zonder 

stedelijke noch landelijke kwaliteiten ontstaan. Dit betekent dat het ideaalbeeld van een 

heldere scheiding tussen stad en land losgelaten moet worden en dat geaccepteerd 

moet worden dat de huidige tijd vraagt om een geleidelijke overgang tussen stad 

en land. Vervolgens zou er ontworpen kunnen worden aan de geleidelijke overgang 

tussen stad en land. Het ontwerp hieraan zal gericht moeten zijn op het behoud van 

de huidige landelijke kwaliteiten van deze gebieden en op het op een juiste wijze 

plaats bieden in deze gebieden aan de stedelijke druk. Zodoende ontstaat er een 

nieuw soort tussenland dat zijn landelijke kwaliteiten behoudt. Om aan deze locaties 

te kunnen ontwerpen zal echter wel gezocht moeten worden naar middelen die dit 

enerzijds financieel mogelijk maken en anderzijds passen bij deze locaties in de nieuwe 

geografie tussen stad en land. 
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Landelijk wonen 

De term landelijk woonmilieu wordt door het Ministerie van VROM geïn
troduceerd in de Nota Wonen <Ministerie van VROM, 2000). In deze nota 
defineerd het rijk het landelijk woonmilieu "villa verde", met als belangri
jke kenmerken rust, ruimte, veiligheid, gemeenschappelijke leefstijl en 
bereikbaarheid en nabijheid van natuur. 
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2,1 Landelijk woonmilieu 

De overheid geeft aan dat er tot 2010 320.000 woningen nodig zijn in groene 
woonmilieus. (Ministerie van VROM, 2000). Het Ruimtelijk Planbureau (van 
Dam et. al, 2003) concludeert echter aan de hand van een analyse van het 
woningbehoeftenonderzoek dat 23% van de verhuisgeneigden willen wonen in een 
weinig- of niet-stedelijke gemeente. Dit leidt volgens hem tot een tekort van 60.000 
tot 120.000 woningen (Van Dam, 2002). Uit onderzoek van Saskia Heins (Heins, 
2001, 2002) onder 491 verhuisgeneigden blijkt dat bijna 90% hiervan wil verhuizen 
naar een woonmilieu met rurale kenmerken. De gegevens liggen redelijk ver uit elkaar 
maar geven tezamen wel aan dat er een duidelijke vraag is naar landelijke woon milieus. 
Maar wat verwacht de woonconsument nu van een landelijk woonmilieu. 

Woonmilieu 
Het begrip woonmilieu heeft betrekking op verschillende karakteristieken van 
de woning en de directe omgeving (Ministerie van VROM, 1994). De grote van 

deze directe omgeving kan variëren van een beperkte zone rond het huis tot een 

hele wijk. Een woonmilieu kan opgedeeld worden in verschillende kenmerken die 

het eenvoudiger maken om een woonmilieu te definiëren. Ketelaar (1994) maakt 

onderscheid in de volgende kenmerken; 

sociale kenmerken: huishoudensamenstelling, mate van heterogeniteit 

en stabiliteit, het 'sociale klimaat' en de sociaal economische opbouw, 

functionele kenmerken: aanwezigheid van, dan wel, afstand tot 

bepaalde voorzieningen, 

fysieke kenmerken: kenmerken van de woning en stedebouwkundige 

eigenschappen van de omgeving, 
leefklimaatkenmerken: verpaupering, criminaliteit, woongedrag, 

overlast, verkeershinder, pivacy/sociale controle. 

Deze kenmerken kunnen onderverdeeld worden in een objectieve en een 

subjectieve component (Rigo 1993). De objectieve component wordt gedefinieerd 

als het ruimtelijke fysieke kader waarbinnen mensen leven, hiertoe behoren 

inrichtingskenmerken zoals, woningdichtheid, bouwperiode, woonvormen, ligging, 

uitrusting en voorzieningen. De subjectieve component wordt gedefinieerd door de 

ruimte die door een bepaalde groep mensen als eenheid wordt waargenomen, hierin 

spelen gevoelsmatige kenmerken een rol zoals, sociaal aanzien, rust, veiligheid en 

gezelligheid. 

Landelijk woonmilieu volgens de experts 
Over de exacte definitie van het landelijk woonmilieu verschillen de meningen bij de 

experts. In de Nota Wonen (Ministerie van VROM, 2000) definieert het rijk het landelijk 

woonmilieu als "villa verde", met als belangrijke kenmerken rust, ruimte, veiligheid, 

gemeenschappelijke leefstijl en bereikbaarheid en nabijheid van natuur. Urhan Urban 

Design defineerd het landelijk woonmilieu in hun boek Wonen a la carte (Vrolijks, 

Gladys &. Feenstra, 2003) als ruim wonen in lage dichtheden in het groen aan de 
rand van de stad of in het landschap. Het Ruimtelijk Planbureau (van Dam, Jókövi, van 

Hoorn, &. Heins, 2003) definieert het landelijk woonmilieu als, wonen in groene, ruime 

en rustige woonmilieus die kunnen liggen aan de rand van de stad, in dorpen of op 

het platteland. Gemene delers in al deze definities zijn de aanwezigheid of nabijheid 

van groen, de ligging buiten de stad en ruimte en rust. 



Landelijk woonmilieu volgens de 
woonconsument 
Door Saskia Heins (Heins, 2002) is onderzoek gedaan naar de voorkeuren van 
woonconsumenten met betrekking tot landelijke woonmilieus. Om te beginnen merkt 
zij op dat mensen die landelijk willen wonen dit vaak willen omdat zij of bepaalde 

aspecten van het wonen in de stad niet fijn vinden (push-factoren), of omdat zijn 
bepaalde aspecten aan het landelijk wonen aantrekkelijk vinden (pull-factoren). 
De meest genoemde push-factoren zijn: congestie, luchtverontreiniging, onrust, 
criminaliteit en grootschaligheid. De meest genoemde pull-factoren zijn: natuur, ruimte, 
beter woningaanbod, beter om de kinderen groot te brengen. Naast de push en pull 
factoren zijn ook de voorkeuren met betrekking tot het woonmilieu van mensen die 
landelijk willen wonen geïnventariseerd. Door middel van een enquête is aan mensen 

die hebben aangegeven dat ze willen verhuizen naar een woonmilieu met rurale 
kenmerken gevraagd welke kenmerken zij in dit woonmilieu willen hebben. Aan de 
hand van deze enquête is een lijst opgesteld met kenmerken die de voorkeur hebben 
van meer dan 60% van de respondenten. Deze lijst die bestaat uit 25 kenmerken en 
is gerangschikt aan de hand van het aantal maal dat een voorkeur is genoemd en het 
belang dat aan deze voorkeur wordt gegeven. 

• Voorkeur Type 

1 Tuin/balkon De voorkeur 1aat in de meeste gevallen uit m~~ar een tuin (88%) (vervangbaar Fysiek 

door balkon). 

2 Locatie De voorkeur pat uit naar dorp1 buiteneebied of stads1111nct. Deze voorkeuren Fysiek 

zijn vervan1baar. 

3 Aanwezigheid groen Bossen en parken worden het meeste 1enoemd. Maar dit is ook vervangbaar Fysiek 

door andere soortigeroen. 

4 Aantal kamers Oe meeste vraa1 is naar woningen met vier kamers, meer of minder kamers Fysiek 
wordt ook eevraa&d, dit is mede afhankelijk van het salaris. 

5 Type woning De voorkeur pat uit naar een vrijstaande woninc, maar dit is afhankelijk van Fysiek 

het salaris vervarwbaar door een ander type wonine. 

6 Sociale veilieheid Leefomgeving 

7 Rust Leefomgevin& 

8 Dichtheid l.ai"" (44%) en middelmatige (42%) dichtheden 11enieten de voorkeur. Fysiek 

9 Nabijheld winkels Van de andere voorzingen worden alleen medische voorzieningen nodig Functioneel 

geacht. 

10 Soort plaats Fysiek 

11 Soort bebouwing Bij voorkeur boerderijen. Fysiek 

12 Oppervlakte woning Dit is mede afhankelijk van het inkomen. Fysiek 

13 Soort landschap Bossen en parken worden het muste genoemd. Maar dit is ook vervangbaar Fysiek 

door andere soortig sroen. 

14 Verkeersveiligheid Leefomeevlng 

15 Bij&ebouwen Bij voorkeur schuur of ean~ee Fysiek 

16 Vorm bebouwi1"4r Bij voorkeur afwisselende bebouwin& en geen eentonlee bebouwi1"4r. Fysiek 

17 Sfeer Leefomeeving 

18 Aanwezigheid open ruimte Fysiek 

19 Nabijheid natuur Fysiek 

20 Vormtevine woning Traditionele vorrrcevirc heeft in de meeste eevallen de voorkeur boven Fysiek 

moderne of eigentijdse vormgevinc. 

21 Bevolking Een gemenc:de samenstelling geniet de voorkeur. Sociaal 

22 Oppervlakte perceel Bij pseudo platte meer mensen tevreden met klein perceel. Fysiek 

23 Ouderdom bebouwinc Bij voorkeur oude bebouwing, maar dit is vervangbaar door nieuwe Fysiek 
bebouwing. 

24 Nabijheid water Meren en rivieren worden het meeste genoemd, ma1r dit is ook vervangbaar Fysiek 

door ander soortig water. 

25 Aanwezieheld dieren Bij voorkeur boerderijdieren. Leefoma:eving 

woonmilieus toekent dan blijkt dat het fysieke kenmerk van het landelijke woonmilieu 
het belangrijkste is. De eerste vijf voorkeuren op de lijst behoren toe aan deze 
categorie: tuin/balkon, locatie/ aanwezigheid groen, aantal kamers en type woning. 
Op de gehele lijst van 25 voorkeuren staan in totaal 18 voorkeuren die bij de 
categorie fysieke kenmerken horen, dit is dus verreweg de belangrijkste categorie. Na 

de fysieke kenmerken gaat de voorkeur uit naar leefklimaat kenmerken, op nummer 7 
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en 8 op de lijst staan sociale veiligheid en rust, in totaal staan er vijf voorkeuren uit 

de categorie leefklimaat op lijst. De sociale en functionele kenmerken zijn ieder slecht 

met één voorkeur vertegenwoordigd op de lijst. 

De fysieke kenmerken vallen op te delen in de fysieke kenmerken van de woning en 

de fysieke kenmerken van de woonomgeving. De gewenste fysieke kenmerken van de 

woning zijn sterk afhankelijk van het inkomen en de huishoudensamenstelling (Heins). 

Deze wensen zeggen dus niet zozeer iets over het gewenst woonmilieu als meer iets 

over het de financiele mogelijkheden van de bewoners. Daarom zijn deze wensen niet 

zo interessant bij het beantwoorden van de vraag wat de voorkeuren met betrekking 
tot het landelijk woonmilieu zijn. 

# Voorkeur Type 

1 locatie De voorkeur gaat urt naar dorp, buitengebi~ of stadsrand. Deze voorkeuren Fysiek 
zijn vervangbaar. 

2 Aanwezigheid groen Bossen en parken worden het meeste genoemd. Maar dit is ook vervangbaar Fysiek 

door andere soorten groen. 

3 Sociale veiligheid leefomgeving 

4 Rust leefomgeving 

5 Dichtheid lage- {44%) en middelmatige (42%) dichtheden genieten de voorkeur. Fysiek 

6 Nabijheid winkels Van de andere voorzingen worden alleen medische voorzieningen nodig Functioneel 

geacht. 

7 Soort plaats Fysiek 

8 Soort bebouwing Bij voorkeur boerderijen. Fysiek 

9 Soort landschap Bossen en parken worden het meeste genoemd. Maar dit is ook vervangbaar Fysiek 
door andere soortig groen. 

10 Verkeersveiligheid leefomgeving 

11 Vorm bebouwing Bij voorkeur afwisselende bebouwing en geen eentonige bebouwing. Fysiek 

12 Sfeer leefomgevine 

13 Aanwezigheid open ruimte Fysiek 

14 Nabijheid natuur Fysiek 

15 Bevolking Een gemengde samenstelling geniet de voorkeur. Sociaal 

16 Ouderdom bebouwing Bij voorkeur oude bebouwing, maar dit is vervangbaar door nieuwe Fysiek 

bebouwing. 

17 Nabijheid water Meren en rivieren worden het meeste genoemd, maar dit is ook vervangbaar Fysiek 

door ander soorti1 water. 

18 Aanwezigheid dieren Bij voorkeur boerderijdieren. leefomgeving 

Ook zonder de kenmerken van woning blijven de fysieke kenmerk van het landelijke 

woonmilieu het belangrijkste. Op de gehele lijst van 18 voorkeuren staan in totaal 11 

voorkeuren die bij de categorie fysieke kenmerken horen. Na de fysieke kenmerken 

gaat de voorkeur uit naar leefklimaat kenmerken, in totaal staan er vijf voorkeuren uit 

de categorie leefklimaat op lijst. De sociale en functionele kenmerken zijn ieder slecht 
met één voorkeur vertegenwoordigd op de lijst. 

Locatie landelijk woonmilieu 
Als belangrijkste voorkeur komt naar voren de locatie van het woonmilieu, een 

voorkeur die veel aandacht in de literatuur krijgt. De woonconsument wil namelijk 

niet alleen een landelijk woonmilieu, hij wil ook gebruik kunnen maken van stedelijke 

voorzieningen, zo stelt het Ruimtelijk Planbureau (van Dam, Bijlsma ,van Leeuwen & 
Lára Pálsdóttir, 2005). Van de 90"/o die volgens Saskia Heins naar een woonomgeving 

met rurale kenmerken wil verhuizen, wil ongeveer 17"/o naar het 'echte' platteland 

verhuizen, wil ongeveer 22"/o naar het psuedo-platteland verhuizen en is het ruim 48"/o 

om het even of ze naar het platteland of pseudo-platteland verhuizen. Volgens Keers 

(Keers, van der Reijden, Leidelmeijer, Heins & Kromhout, 2004) wil ongeveer 1 5"/o van 

de mensen die naar een woonmilieu met rurale kenmerken willen verhuizen, naar het 

'echte' buitengebied verhuizen, wil ongeveer 60"/o verhuizen naar een pseudo-ruraal, 

dan wel dorps woonmilieu en heeft 25"/o geen duidelijke voorkeur. Deze cijfers liggen 
ver uit elkaar maar geven tezamen wel aan dat lang niet iedereen die landelijk wil 

wonen ook daadwerkelijk op het platteland wil wonen, sterker nog, er is een duidelijke 
vraag naar landelijke woonmilieus in de nabijheid van stedelijke voorzieningen. 



Definitie landelijk woonmilieu 
Het bovenstaande in ogenschouw nemende kan geconcludeerd worden dat het 

landelijk woonmilieu een woonmilieu is met kenmerken die toegedicht worden aan 

wonen in het landelijk gebied. Het landelijk woonmilieu hoeft echter niet daadwerkelijk 

op het platteland gesitueerd te zijn, sterker nog, een gedeelte van de mensen die 

landelijk willen wonen wensen helemaal niet op het platteland wonen maar dicht bij 

de stad zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen die de stad 

biedt. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat er vraag is naar landelijke woonmilieus 

onder alle lagen van de bevolking en dat deze verschillenden bevolkingslagen 

ook rekening houden met de mogelijkheden die zij hebben. Daarom zijn niet de 

kenmerken van de woning zelf maar juist de kenmerken van de woonomgeving 

bepalend voor de definiëring van het landelijk woonmilieu. Het gaat dan voornamelijk 

om fysieke kenmerken zoals de aanwezigheid van groen en water en een lage 

bebouwingsdichtheid en leefomgevingskenmerken zoals sociale veiligheid en rust. 

Sociale en functionele kenmerken zijn minder van belang, mensen die landelijk willen 

wonen zijn zelfs bereid om langere reistijden tot bepaalde voorzieningen te accepteren. 

Ontstaan vraag landelijk woonmilieu 
Het ontstaan van deze vraag naar landelijke woonmilieus aan de rand van de stad kan 

verklaard worden door een aantal verschillende factoren. De belangrijkste is wellicht de 

rurale idylle, mensen waarderen het landelijk gebied hoog en willen er daarom graag 

wonen (Heins, 2002). Maar er zijn meer verklarende factoren. 

Netwerk samenleving 
De vraag naar landelijke woonmilieus past goed in het huidige beeld van de 

netwerkmaatschappij. Toename van mobiliteits- en telecommunicatiemogelijkheden 

hebben er voor gezorgd dat het begrip afstand als belemmerende factor bij de 

woningkeuze is afgenomen. Samen met de afname van de het belang van de nabijheid 

is ook de plaatsgebondenheid afgenomen, mensen zijn bereid te verhuizen naar 

plaatsen buiten de stad zolang de stedelijke voorzieningen binnen bereik blijven. Uit 

onderzoek van Arnold Reijndorp (Reijndorp, Kom pier, Metaal, Nio & Truijens, 1998) 

blijkt dat een het overgrote deel van de bewoners van buitenwijken niet voor de wijk 

hebben gekozen maar voor de nabijheid van infrastructuur, de nabijheid van de stad of 

de betaalbare huizen. 

Mondiger worden burgers 
De vraag naar landelijke woonmilieus kan ook gezien worden in het licht van het 

steeds mondiger worden van de burgers. Werd er aan het eind van de negentiende 

en het begin van de twintigste eeuw vooral door vooraanstaande stedebouwkundige 

gepoogd meer groen in de woonomgeving te brengen, sinds de jaren zeventig van 
de vorige gebeurt dit steeds meer op voorspraak van de burgers (Pols & Strootman, 

1998). Het landelijk woonmilieu is de overtreffende trap van het groene wonen en is 

dus een logische volgende stap in dit proces. 

Door de toegenomen telecommunicatiemogelijkheden is het de laatste jaren 

voor burgers steeds makkelijker hun wensen kenbaar te maken. Ondernemers en 

consumenten manifesteren zich steeds nadrukkelijker als belangrijke spelers in het 

politieke krachtenveld waardoor de overheid op zoek moet naar nieuwe vormen 

van democratische legitimiteit (Asbeek Brusse et. al, 2002). Het erkennen en willen 

faciliteren van de vraag naar landelijke woonmilieus door de overheid kan dan ook 
hierdoor verklaard worden. 

Woning o/s visitekoortje 
Kenmerkend voor het moderne consumeren is dat het zijn functionele oriëntatie deels 
heeft verloren en steeds meer een sociaal-culturele betekenis krijgt. Producten en 

diensten zijn symbolen en codes die in het sociale verkeer aangeven wie we willen 

zijn (Asbeek Brusse et. al, 2002) (Ministerie van VROM, 2006). Deze koppeling van 
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consumptie aan identiteit is terug te zien in de woningkeuze. Doordat de woning 

de kern van het leven is geworden, worden er hogere eisen aan de woonomgeving 

gesteld. De woning moet de identiteit van de bewoners uitdrukken, hierbij speelt de 

perceptie van de ruimte een belangrijke rol en dus ook de esthetiek van de ruimte 

(Asbeek Brusse et. al, 2002} (Derksen et. al, 2007). Gezien de bestaande rurale idylle 

(Heins, 2002) en de verheerlijking van het landelijke woonmilieu in de media is het 

logisch dat mensen zich hiermee willen laten identificeren. 

Vinex niet voldoende suburbaan 
Er is veel kritiek op de suburbaniteit van de huidige vinex-wij ken. Deze kritiek komt 

zowel uit de hoek van de professionals als die van de gebruikers. Beide klagen 

over het gebrek aan groen in de wijken waardoor het beoogde suburbane milieu 

niet ontstaat, zonder dat de wijken stedelijk te noemen zijn (Karsten & de Stigter

Speksnijder, 2006). Uit onderzoek van het ministerie van VROM blijkt dat het aantal 

bewoners dat ontevreden is over de groenvoorziening in vinex-wijken nabij grote 

steden 20% hoger is dan het landelijk gemiddelde, voor de overige vinex-wijken is 

dit 7% (MinisterieVROM, 2007). De vinex wijken werden echter gepresenteerd als 

wervelende suburbane woonmilieus, aangezien de bewoners deze wijken niet groen 

en suburbaan genoeg vinden is het logisch dat zij een groener woonmilieu wensen, 

het landelijke woonmilieu. De vraag naar landelijke woonmilieus kan dus ook gezien 

worden als een reactie op het in gebreke blijven van de suburbaniteit van de vinex

wij ken. 



2,2 Realiseren landelijk 
woonmilieu 

De ovemeid wil zuinig omgaan met de ruimte, daarom geldt in het buitengebied een 
strikt beleid ten aanzien van bouwen. In principe mogen er in het buitengebied geen 
woningen of bedrijfsgebouwen, voor bedrijven buiten de agrarische sector, gebouwd 
worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op dit beleid, dit zijn geconcentreerde 
verstedelijking in stedelijke regio's en de en rood-voor-groen (ook wel ruimte
voor-ruimte genoemd) regeling. Beide instrumenten zijn er op gericht de kwaliteit 

van het landelijk gebied te behouden, dan wel te verbeteren. De geconcentreerde 
verstedelijking is bedoeld om het leeuwendeel van de woningbouw op te vangen, zo 
wordt het landschap zoveel mogelijk gespaard en wordt in de steden extra draagkracht 
voor voorzieningen gecreëerd. De rood-voor-groen regeling is daarentegen gericht op 
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied door hier woningbouw 
toe te staan in ruil voor een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van het 
buitengebied. Als de geconcentreerde verstedelijking vergeleken wordt met rood
voor-groen dan zijn het eigenlijk elkaars tegenpolen, geconcerteerde verstedelijking is 
gericht op het bouwen van grote aantallen woningen in ruil voor een zo klein mogelijke 
aantasting van het landelijk gebied, rood-en-groen is gericht op het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door kleine hoeveelheden woningen 
toe te laten. Beide instrumenten hebben ondanks hun verschillen potenties voor het 
aanleggen van landelijke woonmilieus. 

Geconcentreerde verstedelijking 
De geconcentreerde verstedelijkingsstrategie is een voortvloeisel van het rijksbeleid. 
Dit is er sinds de derde nota over de ruimtelijke ordening op gericht om de 
stadsuitbreidingen geconcent reerd te laten plaatsvinden. Inmiddels zijn we aan de 
vijfde nota over de ruimtelijke ordening toe, maar de meeste nieuwbouwwijken die 

momenteel worden opgeleverd behoren nog tot de vorige nota, de vierde nota over 
de ruimtelijke ordening extra Naast de meer algemene ruimtelijke doelstellingen waren 
er in deze nota ook duidelij ke kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor de 

woningbouw. Er dienden in totaal ruim 600.000 woningen gebouwd te worden en 
de wijken dienden een wervelend suburbaan leefmilieu te krijgen. De kwantitatieve 
doelstelling is zonder twijfel behaald, er zijn zelfs iets meer woningen gebouwd dan 
gepland, 1 OS% (Ministerie van VROM, 2007). De kwal itatieve uitwerking van de 
wijken blijft echter achter bij de doelstellingen. Een terugkerend punt van kritiek op 
de vinex-wijken heeft te maken met het groen in deze wijken, zowel professionals 
als bewoners klagen over het gebrek aan groen in de wijken waardoor het beoogde 
suburbane milieu niet ontstaat. Uit onderzoek van het ministerie van VROM blijkt dat 

het aantal bewoners dat ontevreden is over de groenvoorziening in vinex-wijken hoger 
is dan het landelijk gemiddelde (VROM, 2007). Onderzoek van de Volkskrant in 16 
vinex-wijken {Rengers & van Uffelen, 2006), toont aan dat in een derde hiervan minder 
groen is aangelegd dan oorspronkelijk begroot. Hiervoor zijn verschillende oorzaken 

aan te wijzen, zo zijn in de loop van de jaren de woning groter geworden waardoor 
bij een gelijkblijvende woningdichtheid minder ruimte overblijft voor groen. Ook de 
parkeerdruk is toegenomen waardoor er bij gelijkblijvende woningdichtheid meer 
ruimte nodig is voor parkeerplaatsen. Daar komt nog eens bij dat de gedachte van de 
ovemeid om door middel van hoogwaardig openbaar vervoer het tweede autobezit 
terug te dringen niet heeft gewerkt en dat de lage parkeernormen in vinex-wijken 
hierdoor later omhoog geschroefd zijn (Ministerie van VROM, 2007). Hierdoor komt 
het regelmatig voor dat stukken groen in vinex-wijken plaats moeten maken voor 
parkeerplaatsen (Snellen 2005, Rengers & van Uffelen 2006, van den Boomen, 2006). 
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De reden voor het niet slagen in het leveren van een 'wervelend suburbaan milieu' 

is de financiële druk. De oorzaak van de financiële druk kan deels gevonden worden 

in de verandering van het rijksbeleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting. Door de invoering van de marktwerking bij ontwikkeling van 

de vinex-wijken en het terugtrekken van de subsidies hiervoor zijn gemeente en 

ontwikkelaars op elkaar aangewezen. De rolverdeling is veranderd met als gevolg 

dat het financiële risico van de ontwikkeling is overgegaan van de rijksoverheid via 

de gemeentes naar de projectontwikkelaars (van der Cammen & de Klerk, 2003). 

De projectontwikkelaars zullen in het proces om te beginnen proberen hun primaire 

bedrijfsdoelstelling te behalen, het maken van winst, pas daarna zullen ze aan het 

realiseren van ruimtelijke kwaliteit denken zo stelt Hans Büchi (Büchi, 2007). Om, zo 

veel mogelijk, winst te maken moeten zo veel mogelijk kavels verkocht worden (Vreke 

et al. 2005), en hoe meer kavels in het plan hoe minder ruimte voor groen. Het is 

daarom de taak van de gemeente om de ruimtelijke kwaliteit waar te borgen. De 

gemeente heeft echter meestal een zwakke onderhandelingspositie omdat de grond 

vaak in het bezit van projectontwikkelaars is (Rengers & van Uffelen 2006, Vreke et al. 

2005). De onderhandelingspositie van de gemeente wordt nog verder verzwak door 

de openbaarheid van bestuur en de politieke wisseling van de wacht elke vier jaar 

(Büchi 2007). 

Inmiddels is een groot deel van de vinex bouwopgave afgerond en zijn we beland bij 

de vijfde nota over de ruimtelijke ordening. De marktwerking die met de vierde nota 

is geïntroduceerd is echter onveranderd gebleven. Daarom is het zeer waarschijnlijk 

dat nieuwe wijken die gebouwd worden aan de hand van de vijfde nota met dezelfde 

financiële druk te doen krijgen als de vinex-wijken. Met als gevolg dat ook deze wijken 

niet groen genoeg zullen zijn om werkelijk suburbaan te zijn, laat staan landelijk. 
Het instrument van de geconcentreerde verstedelijking blijkt kwantitatief een goed 

instrument maar laat kwalitatief te wensen over. 

Rood-en-groen 
De rood-en-groen regeling vloeit voort uit een afspraak tussen het rijk, vijf provincies, 

LTO-nederland en VNG. De regeling is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit van het buitengebied door woningbouw toe te staan in het buitengebied 

in ruil voor een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van het buitengebied. Er 
mogen in de vijf provincies die deelnemen aan de regeling in totaal slechts 6.500 

woningen gebouwd worden volgens de regeling. De opbrengst van de bouw van 

deze woningen wordt gebruik voor de sloop van agrarische bedrijven die in gebruik 

zijn of waren voor intensieve veehouderij. Daarnaast is het door deze regeling 

ook mogelijk om nieuwe landgoederen of buitenplaatsen aan te leggen indien dit 

gepaard gaat van een duidelijke verbetering van de landschappelijke, natuurlijke of 

recreatieve kwaliteiten van het gebied. De gemeentes in de provincie Noord-Brabant 

mogen zelf invulling geven aan het rood-en-groen beleid binnen de door de provincie 
gestelde regels. De Gemeente Breda heeft er voor gekozen om door middel van 

privé initiatief burgers woningen te laten bouwen aan bestaande linten (nieuwbouw 

in bebouwingsconcentraties) en nieuwe buitenplaatsen en landgoederen te laten 

aanleggen. 
Voor het bouwen van woningen aan bestaande linten geldt dat er slecht een beperkt 

aantal woningen per lint gebouwd mogen worden, afhankelijk van de opnamecapaciteit 

van het lint. De woningen zullen ruimtelijke ingepast moeten worden in het lint. Een 

gedeelte van de opbrengst van deze woning dient vervolgens afgedragen te worden 

aan de gemeente en de provincie voor het rood-en-groen fonds. Met dit geld wordt 

vervolgens de ruimtelijke kwaliteit elders in het buitengebied verbeterd. 

Inmiddels is in Noord-Brabant reeds een aantal rood-en-groen projecten gerealiseerd 

en de kwaliteit van deze projecten wordt hoog gewaardeerd (Provincie Brabant, 

2006). Het instrument rood-en-groen blijkt kwalitatief een goed instrument maar laat 

kwantitatief te wensen over. 



Geconcentreerde verstedelijking vs. 
rood-en-groen 
Met de huidige marktwerkingen en de huidige middelen van de gemeentes om te 

ontwikkelen is het niet mogelijk landelijke woonmilieus te realiseren. Geconcentreerde 

verstedelijking biedt de mogelijkheden om de gewenste aantal woning te realiseren 

voor landelijk wonen maar kan niet de kwaliteit leveren. Rood-en-groen kan wel 

de gewenste kwaliteit leveren maar niet de benodigde aantallen en kan tevens niet 

zorgen voor ingrepen die de stedelijk druk op de rand van de stad wegnemen. 

Geconcentreerde verstedelijking en Rood-en-groen zijn elkaars tegenpolen en hebben 

beide tekortkomingen om landelijke woonmilieus te realiseren. De ambitie van de 

overheid om de realisatie van landelijke woonmilieus te faciliteren wordt dus niet 

onderstreept met beleid dat dit mogelijk maakt. 

Geconcentreerde verstedelijking 

- planmati&e aanleg - aanlee door privé initiatief 

- gericht op beperken kwa liteitsverl ies · aerkht op kwaliteitsverbetering 

- ontwikkelingsplanolosie · toelatina;splanologie 

- &root aantal woningen - klein aantal woningen 

Rood-en-Groen kan woonmilieus realiseren met landelijk kenmerken omdat er wordt 

ontwikkeld door middel van privé initiatief en toelatingsplanologie. Deze wijze van 

ontwikkelen is al sinds jaren gebruikelijk in het landelijk gebied waardoor dit goed 

bij elkaar aansluit. Bij geconcentreerde verstedelijking wordt ontwikkelingsplanologie 

toegepast waardoor er veel woningen gerealiseerd kunnen worden, dit sluit echter niet 

aan bij de wijze van ontwikkelen in het buitengebied. Bij Rood-en-groen is het mogelijk 

om door middel van toelatingsplanologie te ontwikkelen omdat er slechts beperkte 

hoeveelheden woningen worden gebouwd die geen verbetering van de infrastructuur 

nodig hebben. Bij de aanleg van grotere hoeveelheden woningen is dit wel het 

geval, de gemeenten kunnen de kosten die ze hiervoor maken echter slecht verhalen 

waardoor het niet mogelijk is om op deze manier grote hoeveelheden woningen te 

ontwikkelen. 
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2,3 Conclusie 

Landelijke woonmilieus zijn woonmilieus met kenmerken die worden toegedicht aan 

wonen in het landelijk gebied. Het gaat dan voornamelijk om fysieke kenmerken 

zoals de aanwezigheid van groen en water en een lage bebouwingsdichtheid en 

leefomgevingskenmerken zoals sociale veiligheid en rust. Mensen die landelijk willen 

wonen willen echter niet per se op het platteland wonen, velen van hen wonen 

liever aan de rand van de stad zodat zij tevens optimaal kunnen genieten van de 

voordelen van de stad. De overheid geeft in haar Nota Wonen aan dat er grote vraag 

is naar landelijke woonmilieus en dat zij hier graag in wil voorzien. Met de huidige 

marktwerkingen en de huidige middelen van de gemeentes om te ontwikkelen is het 

echter niet mogelijk landelijke woonmilieus te realiseren. De overheid biedt namelijk 

maar twee mogelijkheden om buiten de stad te ontwikkelen, geconcentreerde 

verstedelijking waarbij ontwikkeld wordt door middel van ontwikkelingsplanologie, 

projectontwikkeling en een actief grondbeleid en rood-en-groen waar ontwikkeld 

wordt door middel van toelatingsplanologie, particulier initiatief en een passief 

grondbeleid. Beide middelen zijn individueel niet bruikbaar voor het realiseren van 

landelijke woonmilieus, rood-en-groen omdat er slechts een zeer beperkt aantal 

woningen mee gebouwd kan worden en geconcentreerde verstedelijking omdat het 

geen landelijk kwaliteit kan realiseren. 

Een combinatie van beide middelen zou ideaal zijn, dit zou betekenen dat er grote 

hoeveelheden woningen gerealiseerd kunnen worden zonder de financiële druk die 
hoort bij de geconcentreerde verstedelijking en met de mogelijkheid tot kostenverhaal 

voor de gemeente. Hierdoor zouden lagere woning dichtheden gerealiseerd kunnen 
worden waardoor er meer ruimte is voor groen. Indien dit aan de rand van de stad zou 

gebeuren zou dit kunnen betekenen dat er ruimte overblijft om de huidige kwaliteiten 

van het landelijk gebied te behouden en tegelijkertijd een deel van de stedelijke druk 

op te vangen door woningen in een landelijk woonmilieu aan te leggen. 
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Nieuwe 
grond exp I o itati ewet 

Met de komst van de nieuwe grondexploitatiewet op 1 juli 2008 zijn er 
nieuwe mogelijkheden ontstaan voor gemeentes om een faciliterend grond
beleid te voeren. Doordat de vorige wet nog teveel ingesteld was op de 
(oude) dominante positie van de gemeente op de grondmarkt schoot deze 
op een aantal punten tekort. Met de nieuwe wet wil de overheid gemeen
ten een meer op de eisen van de huidige markt toegesneden publiekrech
telijk instrument bieden voor kostenverhaal, verevening en locatie-eisen 
bij particuliere grondexploitatie. 
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3,1 Oude situatie 

In de jaren vijftig en zestig was de positie van de gemeentes dominant bij de 

grondexploitatie, de gemeente kocht de grond en gaf die vervolgens weer uit. Sinds 

de jaren tachtig hebben andere partijen zich echter gemengd in de grondmarkt, 

projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen verwerven zelf grond waardoor 

de dominantie van de gemeentes is afgenomen. Ondanks dat zijn de gemeenten de 

gronden blijven ontwikkelen en bouwrijp blijven maken. Hiervoor moeten ze vaak hoge 

kosten maken, kosten die de gemeente wil verhalen op de ontwikkelende particuliere 

partijen. Dit lukt echter niet altijd, en als het lukt dan lukt het ook niet altijd in 

voldoende mate. Dit is het gevolg van het gebrekkig werken van de middelen die 

de gemeenten hadden om de kosten te verhalen, de exploitatieovereenkomst en de 

baatbelasting (Tweede kamer, 2005). Hierdoor zijn gemeentes in problemen geraakt 

met de regie en het kostenverhaaL 

Oude instrumentarium 
Gemeentes hadden vier instrumenten om hun grondbeleid te voeren. Dit zijn 

twee publiekrechtelijke instrumenten om gronden te werven, het voorkeursrecht 

en de onteigening. Daarnaast zijn er twee privaatrechtelijke instrumenten voor de 

grondexploitatie, de exploitatieovereenkomst en de baatbelasting. 

Voorkeursrecht 
De wet voorkeursrecht gemeenten is bedoeld om gemeenten een betere 

uitgangspositie te verschaffen op de grondmarkt. Met deze betere uitgangspositie 

wordt de regierol van de gemeente bij de uitvoering van ruimtelijk beleid versterkt, 

de inzichtelijkheid van de grondmarkt wordt vergroot en de kan prijsopdrijving door 

speculanten worden voorkomen. Het voorkeursrecht is een grondbeleid instrument 

voor de werving van gronden en opstallen door de overheid. Door het vestigen van 

een voorkeursrecht wordt de gemeente in staat gesteld bij voorrang het eigendom 

te verwerven van gronden in een gebied waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

gepland worden. Gemeenten kunnen een voorkeursrecht vestigen op agrarische 

gronden waaraan in een nieuw structuurplan of bestemmingsplan een niet agrarische 

bestemming wordt gegeven en waarvan het gebruik afwijkt van die bestemming. Dit is 

voornamelijk het geval bij stadsuitbreiding, het voorkeursrecht kan echter ook gebruikt 

worden op gronden die zijn aangewezen voor stadsvernieuwing in de zin van de wet 

op de stads- en dorpsvernieuwing. 

Onteigening 
Wanneer de gemeente en een grondeigenaar er niet uitkomen wat betreft de 

overnamen van de grond dan kan de gemeente overgaan tot onteigening. Onteigening 

kan echter alleen plaatsvinden wanneer het aan een aantal criteria voldoet: 

Algemeen belang, het algemeen belang dient aantoonbaar gemaakt te 

worden voor de onteigening en het betreffende belang kan niet op een andere 

manier gerealiseerd worden. 

Minnelijke schikking, de gemeente kan alleen een verzoek tot onteigening 

indienen als men eerst aantoonbaar heeft geprobeerd het stuk grond te 

verkrijgen via een minnelijke schikking. 

Zelfre alisatie, als de eigenaar van de grond aannemelijk kan maken dat hij de 

nieuwe, door de gemeente gewenste bestemming, zelf wil en kan realiseren dan 

kan de grond niet onteigend worden. 



Exploitatieovereenkomst 
Aan de basis van een exploitatieovereenkomst staat een exploitatieverordening waarin 

de gemeente voorwaarden vastlegt, waaronder zij medewerking zal verlenen aan de 

exploitatie van gronden die in de nabije toekomst voor bebouwing in aanmerking 

komen. Een exploitatieverordening bevat voorschriften over het aandeel van de 

voorzieningen van openbaar nut, dat ten laste wordt gebracht van de gronden, die 

door deze voorzieningen worden gebaat, de wijze waarop deze kosten over de 

genoemde voorzieningen worden omgeslagen en omtrent de gevallen en de wijze 

waarop het treffen van voorzieningen voor doeleinden van openbaar nut afhankelijk 

wordt gesteld van afstand van de grond aan de gemeente. Wanneer een particulier een 

gebied wil ontwikkelen kan de gemeente, aan de hand van de exploitatieverordening, 

een exploitatieovereenkomst proberen te sluiten met de particulier. In de overeenkomst 

kunnen afspraken gemaakt worden over het bouwprogramma, de aanleg van 

voorzieningen voor openbaar nut en het kostenverhaaL 

Baatbelasting 
In gevallen waarin samenwerking niet mogelijk blijkt en de gemeente de ruimtelijke 

ontwikkeling planologisch en fysiek mogelijk heeft gemaakt of niet heeft kunnen 

verhinderen is er maar één manier om de kosten te kunnen verhalen, het heffen van 

baatbelasting. De baatbelasting is geregeld in artikel 222 van de 'Gemeentewet'. Om 

dit te doen is een bekostigingsbesluit vereist evenals een baatbelastingsverordening. 

De belasting kan niet geheven worden als de lasten al via een overeenkomst 

worden verhaald. Het is in de praktijk een lastig te hanteren instrument met een 

laag rendement voor kostenverhaaL Gemiddeld wordt ongeveer zestig procent 

van de kosten verhaald. Het rendement is zo laag omdat onder de voorzieningen 
van openbaar nut nu allen de fysieke voorzieningen worden verstaan. Bovenwijkse 

voorzieningen, planschade, fondsbijdragen, vereveningsbijdragen en kosten voor het 

opstellen van plannen kunnen via baatbelasting niet verhaald worden. 

Kostenverhaal 
Het verhalen van de kosten van de grondexploitatie met de oude instrumenten was 

voor de gemeente lastig. Bij een exploitatieovereenkomst is het niet duidelijk welke 

kosten wettelijk verhaald kunnen worden waardoor in sommige gevallen te veel 

kosten verhaald worden, waarbij ze het risico loopt aangeklaagd te worden en alsnog 

een deel terug te moeten betalen. In andere gevallen trekt de ontwikkelaar aan het 

langste eind en verhaalt de gemeente minder kosten dan ze wettelijk zou kunnen 

doen. De gemeente maakt dan meer kosten dan nodig is. Daarnaast kunnen bij een 

exploitatieovereenkomst freeriders niet aangepakt worden. Bij baatbelasting kunnen 

meestal niet alle kosten verhaald worden. Het correct opleggen van een baatbelasting 

is een lastige zaak, en bij het fout opstellen van de baatbelasting loopt de gemeente 

het risico dat zij de belasting moet teruggeven. Daarnaast geldt zowel voor de 

baatbelasting als voor de exploitatieovereenkomst dat gemeentes lastig locatie-eisen 

kunnen opnemen. 
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3,2 Nieuwe situatie 

Met de komst van de nieuwe WRO biedt de overheid gemeenten een instrument 

dat het grondbeleid van de gemeenten kan verbeteren, het exploitatieplan. Het 

exploitatieplan dient als toetsingskader voor het kostenverhaal en de binnenplanse 

vereveningen en kan eisen bevatten omtrent het bouwrijp maken van de gronden, het 

aanleggen van nutsvoorzieningen en openbare ruimte en locatie-eisen. Deze begrippen 

kunnen bij algemene maatregel van bestuur nader worden omschreven. Aan de hand 

van de Memoires van toelichting bij het wetsvoorstel (Tweede Kamer der Staten

Generaal, 2005) en de Handreiking Grondexploitatiewet (van den Brand, van Gelder 

& van Sandick, 2008) volgt hieronder een beschrijving van de werking van de nieuwe 

grondexploitatiewet 

Onderdelen exploitatieplan 
Het exploitatieplan bestaat uit een aantal verplichte en een aantal facultatieve 

onderdelen. Verplicht dient het exploitatieplan een kaart te bevatten waarop het 

exploitatiegebied is aangegeven, binnen het exploitatiegebied dienen alle onderdelen 

van de desbetreffende grondexploitatie te vallen. Onderdelen welke tevens ten 

dienste staan van andere locaties of een bovenwijks karakter hebben kunnen worden 

meegenomen in het exploitatiegebied of worden aangemerkt als bovenwijks element, 

voor het kostenverhaal maakt dit geen verschil. Een exploitatiegebied kan uit meerdere 

niet-aaneengesloten delen bestaan zolang deze planologisch dan wel functioneel 

een duidelijke samenhang hebben. Naast de begrenzing van het exploitatiegebied 

dient het exploitatieplan ook verplicht duidelijkheid te bieden over de werken 

en werkzaamheden in het kader van de grondexploitatie. Als laatste dient het 

exploitatieplan verpl icht een exploitatieopzet te bevatten, deze geeft duidelijkheid over 

de kosten en opbrengsten van de exploitatie, de fasering van de exploitatie en wijze 

van toerekening van de exploitatiekosten. De exploitatieopzet vormt de basis van het 

kostenverhaaL 

Facultatief kunnen in het exploitatieplan eisen gesteld worden met betrekking tot het 

bouwrijp maken, de nutsvoorzieningen en de openbare ruimte. Deze eisen kunnen 

opgenomen worden in de vorm van een programma van eisen, dan wel in de vorm 

van een inrichtingsplan. Verder kunnen facultatief een grondgebruikkaart opgenomen 

worden met daarin de verschillende uitgiftecategorieën en de begrenzing van het 

openbaar gebied, en een wervingskaart die aangeeft welke gronden de gemeente 

beoogd te verwerven. 

Juridische aspecten exploitatieplan 
De grondexploitatie en de planologische besluitvorming hangen nauw samen met 

elkaar. Het primaat in deze relatie dient volgens de overheid te liggen bij de ruimtelijke 

ordening, daarom is het niet wenselijk dat vooruitlopend op een bestemmingsplan of 

projectbesluit een exploitatieplan wordt vastgesteld. Het is echter ook niet wenselijk 

dat iemand die volgens het bestemmingsplan mag bouwen niet weet wat hij moet 

afdragen, daarom is het ook niet wenselijk dat een exploitatieplan later dan een 

bestemmingsplan of projectbesluit wordt vastgesteld. Het exploitatieplan moet dus 

tegelijkertijd met het bestemmingsplan of projectbesluit worden vastgesteld. Voor 

bestemmingsplannen die nog uitgewerkt moeten worden en geen bouwtitel bevatten 
geldt dat slechts een globaal exploitatieplan nodig is. 



Rechtsbescherming exploitatieplan 
Tegen een exploitatieplan kan door belanghebbenden beroep worden aangetekend. 

Voor deze beroepsprocedure zijn het exploitatieplan en het bijbehorende 

bestemmingsplan of projectbesluit aan elkaar gekoppeld en worden gezien als één 

besluit. Zo wordt voorkomen dat bij het onderuitgaan van het exploitatieplan iemand 
via het bestemmingsplan wel de rechten krijgt om te bouwen maar, door het ontbreken 

van een exploitatieplan, niet de plichten om te betalen. 

Doordat tegen een exploitatieplan door belanghebbende beroep kan worden 

aangetekend, is het vervolgens niet meer mogelijk om bij de verlening van een 

bouwvergunning met dezelfde bezwaren beroep aan te tekenen als tegen het 

achterliggende exploitatieplan. Hierdoor ontstaat al in een vroeg stadium zekerheid 
over de rechtmatigheid van het exploitatieplan. 

Dynamiek en flexibiliteit 
Door langdurigheid, complexiteit en veranderlijkheid van het proces van het realiseren 

van een woningbouwlocatie is het nodig dat het exploitatieplan jaarlijks wordt herzien. 

Deze herziening geldt niet voor percelen waarvoor reeds een bouwvergunning is 
verleend. 

Tegen een ontwerp-exploitatieplan kan door belanghebbenden zienswijzen ingediend 

worden. Een openbare voorbereidingsprocedure strookt echter niet goed met de 

wenselijkheid om het exploitatieplan jaarlijks te herzien, daarom is bepaald dat deze 

procedure achterwegen kan blijven wanneer de herziening uitsluitend betrekking 

heeft op niet-structurele onderdelen. Daaronder vallen in ieder geval uitwerking en 

detaillering van de raming van kosten en opbrengsten, een aanpassing van deze 
ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven methoden 

van indexering of een vervanging van de raming van de gemeentelijke kosten door 
gerealiseerde kosten. 

Openbaarheid exploitatieplan 
Hoofdregel in de Wet openbaarheid van bestuur is dat publiekrechtelijke plannen 

openbaar zijn, dit geldt ook voor een exploitatieplan. Hierdoor zal het gemeentelijk 
grondbeleid transparanter worden. 

Handhaving 
Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor handhaving van het 

exploitatieplan, toezicht zal veelal in handen komen van gemeenteambtenaren. 
Overtreding van direct werkzame regels in het exploitatieplan dient te worden 

aangemerkt als een strafbaar feit, in lijn met de strafbaarstelling van andere 

voorschriften in de Wro zal overtreding worden aangemerkt als een economisch delict. 

Kostenverhaal exploitatieplan 
De volgens het exploitatieplan te verhalen kosten worden verhaald via de 

bouwvergunning. Hierdoor is er rechtszekerheid voor de ontwikkelende partij, eenieder 

die particuliere gronden ontwikkeld weet dat er onontkoombaar kostenverhaal volgt via 

de bouwvergunning, tenzij hij zelf een overeenkomst sluit met de gemeente. Zekerheid 
over de hoogte van de kosten krijgt hij als het bestemmingsplan of projectbesluit is 
vastgesteld. 

Door de koppeling van de bouwvergunning aan het exploitatieplan kan vanaf nu een 

bouwvergunning geweigerd worden omdat deze in strijd is met het exploitatieplan. Dit 

kan als: 

de exploitatie of de aanleg van noodzakelijke voorzieningen van het hele 
exploitatiegebied nog niet verzekerd is, doordat de eigenaar van de gronden 

waarop deze gepland zijn niet mee wil werken of doordat de gemeente 

onvoldoende deze kosten tijdig kan verhalen. 

een bouwvergunningaanvraag in strijd is met de in een bestemmingsplan 
opgenomen woningbouwcategorieën. 
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bij de bouw van woningen in de sociale sector niet aangetoond kan worden dat 

deze woningen verkocht/verhuurd zullen worden overeenkomstig de hiervoor 

geldende eisen. 

Aan een bouwvergunning kunnen voorschriften worden toegevoegd ter verzekering 

van het kostenverhaaL Er kunnen voorschriften opgenomen worden met daarin: 

dat een bepaald bedrag verschuldigd is aan bouwkosten 

een betalingstermijn 

een betalingsregeling 

Tevens kunnen er voorschriften opgenomen worden in verband met de handhaving van 

de in het bestemmingsplan opgestelde woningbouwcategorieën. 

Kostenverhaal heeft tot doel de door de gemeente gemaakte kosten te verhalen 

en te komen tot binnenplanse vereveningen. De regeling is uitsluitend gericht op 

het verhalen van kosten, gemeenten die gewend zijn om een regeling te treffen 

en om bijvoorbeeld mee te delen in de winst kunnen met het kostenverhaal via 

de bouwvergunning dat surplus niet meer innen. Doordat ook binnenplanse 

vereveningen plaats kunnen vinden kunnen minder rendabele delen van het plan toch 

ontwikkeld worden. Een grondexploitatieopzet vormt na formele vaststelling van het 

exploitatieplan het toetsingskader voor het kostenverhaal bij bouwvergunningen. Bij 

de berekening van kosten en opbrengsten wordt uitgegaan van objectief vastgestelde 

prijzen en waarden die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende 

partij gehanteerd zouden worden. Voor de berekening van kosten wordt ervan 

uitgegaan dat de gemeente de gehele grondexploitatie voor haar rekening neemt. De 

berekeningsmethodiek garandeert dat wanneer een gemeente bij overeenkomst te 

weinig kosten heeft verhaald op een bepaalde eigenaar, andere eigenaren daar niet de 

dupe van worden. 

De te verhalen kosten zijn vastgelegd in een limitatieve lijst die door een algemene 

maatregel van bestuur vastgelegd wordt. Onder de deze kosten vallen o.a. kosten 

die gemaakt worden bij de grondexploitatie, planning en ontwerp, realisatie en 

inrichting van de locatie (zie lijst). Tot de kosten horen in beginsel alleen aanlegkosten, 

kosten van beheer, onderhoud of vervanging van voorzieningen tellen dus niet mee. 

Bovenwijkse kostenposten, voorzieningen die buiten het exploitatiegebied getroffen 

worden maar die ten dienste staan van de het exploitatiegebied of die geheel of 

gedeeltelijk toe te rekenen zijn aan het plangebied, mogen wel meegerekend worden. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten bovenwijkse kostenposten: 

door de gemeente te maken kosten van werken en werkzaamheden buiten het 

gebied (mede) ten behoeven van het gebied 

compensatie buiten het gebied voor verloren gegane waarden in het gebied 

kosten buiten het gebied ten behoeve van negatieve externe effecten 

Om te bepalen of bovenplanse kostenposten verhaald kunnen worden via het 

exploitatieplan gelden drie toetsingscriteria: 

profijt: de grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen 

voorzieningen en maatregelen. 

toerekenbaarheid: er bestaat een causaal verband (de kosten zouden niet 

gemaakt worden zonder het plan), of de kosten worden mede gemaakt ten 

behoeve van het plan. 

proportionaliteit: als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, 

worden de kosten naar rato verdeeld. 

Daarnaast kunnen ook kosten die aan de gemeente worden opgelegd door hogere 

overheden en die ten nutte zijn van het exploitatiegebied verhaalbaar zijn. 

Bovenplanse vereveningen 
De grondexploitatie wet biedt mogelijkheden voor kostenverhaal en vereveningen 

tot regionaal niveau. Dit betekent dat winstgevende locaties bij kunnen dragen aan 

onrendabele ontwikkelingen zoals sociale woningbouw, herstructurering of groenen 

recreatieprojecten. 

Inbrengwaarde 



De inbrengwaarde van alle gronden in het exploitatiegebied dient objectief te worden 

vastgesteld. Dit betekent dat deze geobjectiveerd wordt op basis van de werkelijk 

betaalde prijzen. Er wordt uit gegaan van de verkeerswaarde van gronden. Omdat 

bij de grondexploitatie wordt uitgegaan van vrijwillige exploitatie door particuliere 

eigenaren is aangesloten bij de grondwaarde die men bij de Wvg hanteerd. Bij 

onteigening wordt hiervan afgeweken en aangesloten bij de onteigeningswaarde 

omdat de gemeente anders voor niet verhaalbare kosten komt te staan. 

Opbrengsten 
Tot de opbrengsten van het in exploitatie brengen van de in de exploitatieopzet 

begrepen gronden worden gerekend de raming van: 

de opbrengsten uit subsidies en opbrengsten van derden, met uitzondering van 

van de subsidies en bijdragen van de gemeente dan wel genothebbenden 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de binnen het exploitatiegebied 

gelegen gronden 

de opbrengst uit uitgifte van gronden 

de opbrengst van andere dan de eerder 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 komen. 
In het exploitatieplan wordt er voor de berekening van de opbrengsten en 

kosten van uitgegaan dat de gemeente de gehele grondexploitatie ter hand 

neemt. 

Berekening van de kosten 
De aan het exploitatiegebied toe te rekenen kosten worden vastgesteld door de 

totale kosten van de grondexploitatie, met inbegrip van de inbrengwaarden van de 
gronden, bij elkaar op te tellen. Op basis van de exploitatieopzet kan vervolgens 

een kostenopzet worden opgesteld, die aangeeft welke kosten verhaald en verevend 

zullen worden. Niet alle kosten in de opzet vallen echter volledig om te slaan op 

de percelen in het exploitatiegebied omdat ze ook ten goede komen aan andere 

delen van de gemeente. Daarom zal van alle kosten in de exploitatieopzet moeten 

worden aangegeven of en in welke mate ze ten laste van het exploitatiegebied 

worden gebracht. Van de totale toe te rekenen kosten worden afgetrokken de door de 

gemeente ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen van derden in verband 

met de grondexploitatie. De hoogte van te verhalen kosten wordt bepaald door de 

kosten af te zetten tegen de opbrengsten. Als de opbrengsten hoger zijn dan de 

kosten worden alle kosten verhaald, zo niet dan wordt geen hoger bedrag verhaald 

dan de opbrengsten. 

Bij het opzetten van het exploitatieplan zal veelal gewerkt worden met ramingen 

waardoor het kan zijn dat de uiteindelijke kosten hoger of lager uitvallen. In het geval 

dat de kosten hoger uitvallen dan komen de kosten voor rekening van de gemeente. 

In het geval dat de kosten lager uitvallen dan moeten de teveel geheven kosten 

terugbetaald worden, hiervoor geldt een minimum van vijf procent van de te veel 

geheven kosten. Op deze wijze wordt de gemeente tot nauwkeurigheid aangezet, 

tegelijkertijd wordt de gemeente geprikkeld om kosten te besparen en zo vijf procent 
winst te maken. 
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Toedeling kosten 
Bij het omslaan van de kosten over het gebied wordt een onderscheid 

gemaakt in uitgiftecategorieën, gebruikmakende van het profijtbeginsel en het 

draagkrachtbeginsel. Het is aan de gemeente om te bepalen in welke verhouding 
de verschillende uitgiftecategorieën de kosten moeten dragen. Er kan binnen deze 

categorieën nog verder gedifferentieerd worden naar ligging oppervlakte en inhoud. 

Hierbij doet zich de complicatie voor dat er bij verschillende uitgiftecategorieën 

verschillende eenheden worden gehanteerd, om de kosten te kunnen omslaan moeten 

alle eenheden naar een bepaalde basiseenheid worden geconverteerd. Vervolgens 

kan voor elke uitgiftecategorie een gewicht per basiseenheid worden toegekend, 

zo ontstaan gewogen eenheden. Het te verhalen bedrag per basiseenheid wordt 

berekend door het totaal aantal basiseenheden in het gebied bij elkaar op te tellen en 

vervolgens de totale om te slane kosten door dit totaal te delen. 

Bijdrage per vergunning 
De bijdrage per vergunning wordt bepaald door het aantal gewogen eenheden per 

vergunning bij elkaar op te tellen en vervolgens te vermenigvuldigen met het bedrag 

per basiseenheid. Van dit totaalbedrag wordt vervolgens de inbrengwaarde en de 

door de eigenaar gemaakte kosten voor de exploitatie afgetrokken. De door de 

eigenaar gemaakte kosten worden gelijk getrokken aan de kosten die hiervoor in de 

exploitatieopzet zijn opgenomen, er wordt dus niet gekeken naar de werkelijke kosten. 

Invordering bijdrage 
De invordering van de bijdrage vindt plaats aan de start van de bouw, zo kan bij het 

niet nakomen van de invordering de bouw stil worden gelegd. Het kan zijn dat een 

eigenaar bijdrage ontvangt in plaats van dat hij moet betalen, in dit geval ontvangt hij 

de bijdrage pas als aan alle verplichting die volgens het exploitatieplan op zijn perceel 
rusten is voldaan. 



3,3 Gevolgen nieuwe 
grondexploitatie wet 

De overheid constateert dat de keuzes van de gemeenten met betrekking tot het 
grondbeleid zijn vergroot, gemeentes kunnen nu kiezen: 

om via het huidige private spoor een locatie te ontwikkelen en de 
grondexploitatie wet slecht als stok achter de deur te laten dienen, 
om via het huidige private spoor een locatie te ontwikkelen en de 
grondexploitatie wet alleen te gebruiken om freeriders aan te pakken, 
om geen private afspraken te maken en de locatie volledig te ontwikkelen via 
de grondexploitatie wet. 

De overheid gaat er echter van uit de huidige praktijk de gangbare praktijk zal blijven 
en dat de nieuwe grondexploitatiewet slechts een stok achter de deur zal zijn. Door 
deze stok achter de deur kunnen de onderhandelingen in het privaatrechtelijke 
spoor mogelijk sneller verlopen. Daarnaast kan ook tijdswinst geboekt worden door 
de gemeente doordat niet langer met iedereen een overeenkomst hoeft te worden 
gesloten om te kunnen beginnen met ontwikkelen aangezien niemand onder betaling 
uit zal kunnen komen. Ook de mogelijkheid tot het effectief aanpakken van freeriders 
en de duidelijkheid die er komt over de te verhalen kosten en locatie-eisen die de 
gemeente kan stellen moeten de onderhandelingen tussen ontwikkelaars en gemeente 
ten goede komen. 

Met de nieuwe wet zal de gemeente hogere opbrengsten uit kostenverhaal genereren. 
Het is hierbij wel van belang dat gemeentes een goed exploitatieplan maken waarin 
iedereen er ongeveer even goed vanaf komt omdat anders de kans bestaat dat 
sommige delen van het plan niet ontwikkeld worden, met alle gevolgen van dien. 
Voor de ruimtelijke kwaliteit worden positieve effecten verwacht door de mogelijkheid 
om locatie-eisen op te nemen, door het verbeterde kostenverhaal en de verbeterde 
financiële positie van de gemeente hierdoor en doordat zwakkere delen binnen het 
plan meer ontzien kunnen worden door binnenplanse verevening. 

Reacties op de nieuwe 
grondexploitatiewet 
De vereniging van grondbedrijven beschouwt de nieuwe grondexploitatiewet als een 

verbeterd instrument voor gemeenten bij particuliere grondexploitaties. Ze is echter 

wel van mening dat de nieuwe grondexploitatiewet voornamelijk als een stok achter 

de deur gebruikt zal worden. Zij dicht de wet als zodoende ook de meeste kansen toe, 

aangezien zij zich afvraagt of gemeenten wel capabel zijn om de wet tot uitvoering te 

brengen ( Gudde, 2006). 

De NVB, vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, is huiverig over de 

mogelijkheid van gemeentes om de grondexploitatiewet te gebruiken zonder eerst te 

onderhandelen aangezien dit volgens de NVB tot lange en dure procedures kan leiden. 
Ook de mogelijkheid voor gemeentes om locatie eisen op te stellen en woningbouw 

categorieën op te nemen kunnen op flinke kritiek van de NVB rekenen. Naar mening 

van de NVB kan dit leiden tot een negatieve grondexploitatie. De mogelijkheden van 

gemeentes tot kostenverhaal worden wel als positief door de NVB gezien, dit kan 

er voor zorgen dat de onderhandelingen tussen gemeenten en marktpartijen sneller 

verlopen en het biedt marktpartijen bescherming tegen gemeenten die het onderste 

uit de kan willen halen. (NVB, 2005) 
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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is positief over de nieuwe 

grondexploitatiewet De verduidelijking van de verhaalbare kosten, de aanpak van 

freeriders en de mogelijkheid tot het stellen van locatie eisen worden gewaardeerd 

door de VNG, zo stelt zij in een brief aan de tweede kamer (october, 2006). Wel zou 

de VNG graag zien dat de wet op een aantal plaatsen vereenvoudigd wordt zodat deze 

in de praktijk beter te hanteren is. 



3,4 Conclusie 
De nieuwe grondexploitatie wet biedt gemeenten betere mogelijkheden tot faciliterend 

grondbeleid en kostenverhaal dan dat tot heden mogelijk was. Tegelijkertijd biedt het 

ontwikkelende partijen meer duidelijkheid over de kosten die op hen verhaald kunnen 

worden. Beide zullen er toe leiden dat de onderhandelingen tussen gemeenten en 

ontwikkelende partijen soepeler zullen verlopen. Deze onderhandelingen zullen zeer 

waarschijnlijk plaats blijven vinden aangezien zowel de overheid, de ontwikkelaars, en 

de gemeentelijke grondbedrijven bij voorkeur aan deze praktijk vast blijven houden. 

De overheid en de gemeentes zien de wet dan ook voornamelijk als een stok achter 

de deur en de ontwikkelaars zullen de wet gebruiken om te voorkomen dat ze meer 

kosten moeten afdragen dan volgens de kostensoorten lijst noodzakelijk wordt geacht. 

Op deze manier zullen de huidige praktijken op de grondmarkt en in de locatie 

ontwikkeling in stand blijven en dat terwijl deze juist van gemeentes vragen dat ze 

een meer faciliterend grond beleid gaan voeren. Een faciliterend grondbeleid dat met 

deze nieuwe wet heel goed mogelijk wordt om te voeren. Als de nieuwe wet niet alleen 

als stok achter de deur wordt gebruikt maar actief wordt ingezet, wordt het mogelijk 

om grote woningbouw locaties met ontwikkelingsplanologie en privé-initiatief te 

ontwikkelen. Het wordt dan mogelijk om geconcentreerde verstedelijking en rood-en

groen te combineren, en daarmee wordt het theoretisch ook mogelijk om te ontwerpen 

aan een landelijk woonmilieu dat kan dienen als geleidelijke overgang tussen stad en 
land. 



.. 
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Inventarisatie 

Om een beter beeld van het studiegebied te krijgen zal dit op een aantal 
facetten geïnventariseerd worden. Met de uitkomsten van deze inventari· 
satie kunnen de kwaliteiten van het gebied bepaald worden. 





50 

Studiegebied 
De ruimtelijke structuur van Breda wordt gekenmerkt door de historische kern met daaromheen 
de singel. Op de singel takken op radiale wijze de waterlopen de Molenleij, de Mark, de Aa 
of Weerijs en nogmaals de Mark aan. Tussen deze waterlopen liggen de twintigste-eeuwse 
uitbreidingen van de stad. Deze uitbreidingen worden begrensd door de in tangentiële 
structuur gelegen rijkswegen A 16, A58 en A27. Aan de andere zijde van deze rijkswegen ligt 
het buitengebied van Breda dat gekenmerkt kan worden als een mozaïek van verschillende 
functies en daarbij behorende ruimtelijke karakteristieken. In het mozaïek liggen o.a. 
dorpen, landbouwgronden, bossen en heidegronden. Dit mozaiek wordt doorsneden door 
eerdergenoemde infrastructurele lijnen en de spoorlijn Dordrecht, Breda, Tilburg. 

Eén van de stukjes van het mozaiek aan de oostzijde van Breda is de door de Gemeente Breda 
aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Dit gebied kan gekarakteriseerd worden als 
landbouwgebied. Het gebied wordt in het noorden begrensd door Dorst en de provinciale weg 
tussen Breda en Tilburg. In het oosten wordt het gebied begrensd door Molenschot. In het 
zuiden wordt de grens gevormd door de rijksweg A58 en in het westen grenst de locatie aan de 
bebouwing van Breda en Bavel en aan de rijksweg A27. 
Breda en het gebied ten oosten van Breda maken deel uit van het stedelijk netwerk Brabantstad, 
bestaande uit Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Binnen Brabantstad vormt 

Breda samen met Tilburg de stedelijke regio Breburg. 
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Toekomst 
Als onderdeel van de stedelijke regio Breburg gaat er in de toekomst veel veranderen in het 
studiegebied. In het structuurplan Breda Oost stelt de Gemeente Breda voor ten zuiden van 
Bavel een woningbouwlocatie met maximaal 1 000 woningen en een bedrijventerrein van 
maximaal 90 hectare te ontwikkelen. Voor de ontsluiting van de woningen en bedrijven zal 

de aansluiting op de rijksweg ASS aangepast worden. Voor deze ontwikkeling is reeds een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Ten zuiden van bedrijventerrein Hoogeind zal op de huidige locatie van de vuilstort 
een evenemententerrein gerealiseerd worden. De ontwikkeling zal bestaan uit een 

evenemententerrein, een evenementenhal, een park en uit nieuwe functies zoals sport, recreatie, 
detailhandel en werken. Aan de zuidzijde zal dit evenemententerrein begrensd worden door een 
landschappelijke zone. Voor de ontsluiting van het evenemententerrein zal de zuidelijke rondweg 
doorgetrokken worden tot aan het evenemententerrein. Ook voor deze ontwikkeling is reeds een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

In het structuurplan Dorst geeft de gemeente Oosterhout aan ruim 400 woningen te willen 
realiseren in Dorst. Een groot deel van deze woningen moet ten zuiden van de huidige kern 

komen te liggen. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld om de provinciale weg N282 die 
nu nog door Dorst loopt om te leggen langs de zuidzijde van Dorst. 

In de ruimte die overblijft tussen deze drie ontwikkelingen wil de Gemeente Breda maximaal 3000 
woningen realiseren met een landelijk woonmilieu. Deze ontwikkeling zal gescheiden worden 
van de andere ontwikkelingen door een natuurlijk raamwerk dat tevens als verbinding zal dienen 
tussen de boswachterijen van Dorst en Chaam. 

Om de gevolgen van deze ontwikkelingen inzichtelijk te maken heeft de Gemeente Breda een 
Milieu Effecten Rapportage laten opstellen. 
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Historie 
De gronden in het studiegebied zijn geleidelijk aan in cultuur genomen. De ontginning van het 
gebied begon zeer kleinschalig in de 1 3e eeuw rond de drie gehuchten: Bavel, Lijndonk en Ter 
Voort, allen waarschijnlijk te herleiden tot één of enkele boerderijen. Tot de 19e eeuw verloopt 
het proces van ontginning van het gebied zeer geleidelijk en verandert het gebied langzaam 
van een bosgebied in een landbouw gebied. Het gebied is op dat moment nog verbonden met 
Breda en Tilburg via een kronkelend zandpad. Vanaf de 19e eeuw komen de veranderingen in het 

gebied in een stroomversnelling. In 1822 wordt de rijksweg tussen Breda en Tilburg aangelegd 
(de huidige N282), waarna in 1863 de verbinding tussen Breda en Tilburg nog verder verbeterd 
door de aanleg van de spoorlijn Breda - Tilburg. Niet alleen het wegennet wordt in de 19e eeuw 
aangepast, ook het watersysteem wordt aangepast. Op de kaart van 1850 is bijvoorbeeld te 
zien dat een groot deel van de Gilzewauwerbeek al in sterke mate rechtgetrokken is. Ook is 
op deze kaart de Molenleij te zien, die gegraven is om de watermolen aan de Mark van water 

te voorzien en een aantallager gelegen kommen rondom Molenschot te ontwateren. Op de 
kaart van 1850 is te zien dat er tussen de grote bosgebieden, ten noorden en ten zuiden van 
het studiegebied, een fijn tot grof mozàiek aan kleinere bosjes ligt. Door de opkomst van de 
kunstmest nam de ontginning van bos en heidevelden aan het begin van de 20e eeuw sterk toe. 
Deze ontginningen onderscheiden zich door hun rationele vormen in tegenstelling tot de grillige 
patronen van de oudere ontginningen. Dit betekende het definitieve einde van de mozaïek aan 
landschapsstructuren. Na de tweede wereldoorlog, nemen de ontwikkelingen een hoge vlucht. 
Misschien wel de belangrijke gebeurtenis is de ruilverkaveling Gilze-Bavei-Rijensbroek. In 1966, 
als de aanvraag voor de ruilverkaveling gehonoreerd wordt, heeft het overwegend agrarische 

gebied te kampen met een aantal problemen: een versnipperd grondgebruik, een gebrekkige 
waterbeheersing en een slechte ontsluiting van de percelen. De ruilverkaveling Gilze-Bavei
Rijensbroek is met recht nog een ruilverkaveling van het oude stempel, waarbij de accenten met 
name gelegd zijn op het verbeteren van de agrarische bedrijfsvoering en in veel mindere mate op 
de functies natuur en landschap. De meest herkenbare ingrepen in het gebied waren de aanleg 
van de Leijweg en een deel van de Tiendweg, het verharden en completeren van de Dorstse 
Weg, het aanleggen van een groot aantal waterlopen en het aanplanten van een aantal kleinere 
landschapselementen. 

WATERLOPEN 2009 
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Bodem 
Het hele studiegebied is voor de ijstijden waarschijnlijk sterk door de Maas beïnvloed. Een groot 
deel van de oorspronkelijke klei-afzettingen van deze rivier zijn in latere tijden geërodeerd, maar 
in het zuidelijk deel van het gebied is nog steeds deze oude Maasklei in de ondergrond terug 
te vinden. Het overgrote deel van het gebied bestaat uit zandgronden, die hier eveneens door 
de Maas zijn afgezet, maar die vervolgens onder de werking van wind werd meegenomen en op 
andere plaatsen gedeponeerd. De terrein vormen die voornamelijk door de wind zijn ontstaan 
zijn zwak glooiend. Op enkele plaatsen zijn de glooiingen wat extremer en zijn hogere delen 
ontstaan, hetgeen in de plaatsnamen terugkomt: Bolberg, Roosberg, Eikberg, etc. In de lagere 
delen (kommen) en op de plaatsen waar door de afwatering dalen zijn ontstaan (bijvoorbeeld het 
dal van de Gilzewouwerbeek), is vaak wat zwaarder materiaal afgezet (beek leem). Op de natte 
delen van het gebied kon zich hier onder invloed van de begroeiing een sterk humeuze laag 
of zelfs veen ontwikkelen. Deze subtiele hoogteverschillen leiden tot verschillende maten van 
vochtigheid en dus ook tot een verschillende grondgebruikskwaliteit of bodem geschiktheid. 
Traditioneel werden de hoogste gronden als bouwland, en de laagste delen als grasland in 
gebruik genomen. Als bemesting gebruikte men de organische mest uit de potstallen, vermengd 
met heideplaggen of bosstrooiseL Door deze mest honderden jaren lang op de akkers op 
te brengen ontstonden zogenaamde enkeerdgronden, op deze manier werd het aanwezige 
hoogteverschillen verder versterkt. 
Het studiegebied maakt onderdeel uit van een grote vlakte die vrij geleidelijk van het zuidoosten 
naar het noordwesten afhelt. De hoogtelijnenkaart laat zien dat er binnen dit hellende vlak een 
grote diversiteit aan kleinere ruggen, dalen en komvormige laagten bestaat. 
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Water 
Er lopen vele kleine waterlopen door het gebied die de landbouwgronden ontwateren. Deze 
waterlopen komen allemaal uit op de Gilzewouwerbeek en de Molenlei. De Gilzewouwerbeek 
en de Molenleij doortopen het gebied van oost naar west en komen in het noordwesten van het 
gebied samen en lopen als één verder tot aan de Singel rondom het centrum van Breda. De 
Molenleij is aan het begin van de 19e eeuw aangelegd, dit is goed te zien aan de rechtlijnige 
loop. De Gilzewouwerbeek daarentegen is op natuurlijke wijze ontstaan waardoor deze een veel 
minder rechtlijnige loop heeft. Door de eeuwen heen is de Gilzewouwerbeek wel op veel plaatsen 
rechtgetrokken. Beide watericpen liggen in een beekdal waartussen hogere gronden liggen. 
Doordat de waterlopen in lagere gronden liggen hebben ze beide een breed inundatiegebied. De 
waterlopen zelf zijn redelijk smal. 
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Infrastructuur 
Het studiegebied wordt omringd door een aantal wegen met een landelijke/regionale 
stroomfunctie, dit zijn de rijksweg A27 aan de westzijde van het gebied, de rijksweg A58 aan 
de zuidzijde van het gebied en provinciale weg N282 aan de noordzijde van het gebied. De 
rijkswegen A27 en A58 hebben ieder slechts één aansluiting met het studiegebied. Tussen 

de wegen op landelijk/regionaal niveau liggen de wegen in het gebied met een erftoegangs-
en recreatieve functie. Deze wegen lopen in een tangentiële structuur om de velden heen en 

hebben een smal profiel (gemiddeld tussen de 3 en 4,5 meter breed) met meestal aan beide 
zijden een sloot en aan één zijde een bomenrij. De wegen op nationaal en regionaal niveau en 
de wegen met een erftoegangsfunctie worden met elkaar verbonden door de ontsluitingswegen 
Dorstseweg, Gilzeweg en Lange Bunder. Deze wegen hebben een wat breder profiel als de 
erftoegangswegen en in het geval van de Gilzeweg tevens een vrij liggend fietspad. De meeste 

kruisingen in het gebied zijn vormgegeven als t-kruisingen zonder verkeerslichten. 

Ten noorden van de provinciale weg N282 loopt de spoor1ijn van Breda naar Tilburg, het 
dichtstbijzijnde station is station Gilze-Rijen ten oosten van het studiegebied. In de toekomst 
komt er echter wellicht een station in Dorst op deze lijn. 

Er loopt slecht één buslijn door het studiegebied heen, lijn 197 van Oosterhout naar Rijen. Deze 
zijn stopt echter niet in het gebied. De lijnen 11 en 131 lopen vlak langs het gebied en hebben 

haltes in Bavel, Hoogeind en Dorst. 
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Bebouwing 
Het studiegebied wordt begrensd door de bebouwingsconcentraties van Breda, Bavel, Hoogeind, 
Dorst en Molenschot, waarbij Bavel en het bedrijventerrein Hoogeind feitelijk aan Breda zijn 
vastgegroeid en hiervan alleen worden gescheiden door de rijksweg A27. De bebouwing in het 
gebied concentreert zich voornamelijk in de gehuchten Lijndonk, Tervoort, Bolberg, Lage Aard, 
Eikberg en Roosberg en langs de wegen die deze gehuchten met elkaar en met Bavel en Dorst 
verbinden. 

lin het studiegebied staan woongebouwen en agrarische bedrijfsgebouwen. De woonbebouwing 
bestaat uit (woon)boerderijen en vrijstaande woningen die sterk variëren in grootte. De 
woonbebouwing is over het algemeen opgebouwd uit één of twee bouwlagen met een 
kap, de gevels zijn uit baksteen opgetrokken en de daken zijn met pannen afgedekt. De 
bedrijfsbebouwing bestaat voornamelijk uit schuren, maar er staan ook een aantal kassen en 
kleine silos. Ook de bedrijfbebouwing varieert sterk in grootte, voor de meeste schuren geldt 
dat ze over het algemeen niet hoger zijn dan één bouwlaag met een kap, maar hier zijn wel een 
aantal uitzonderingen op. 

De bebouwing in het studiegebied dateert uit verschillende periodes en kent dan ook 
verschillende stijlen, doordat de meeste gebouwen uit baksteen zijn opgetrokken en een kap met 
pannen hebben is er wel sprake van een redelijk eenduidig beeld. De enige uitzondering hierop 
vormen de kassen en recente schuren. 

De bebouwing staat op ruime kavels waardoor ze altijd op ruime afstand van de weg en de 
erfgrenzen staat, hierdoor ontstaat langs de linten een luchtig beeld. Vaak staan meerdere 
gebouwen gegroepeerd op een op de weg georiënteerd erf. 

I NDIVIDUELE BEBOUWING BEBOUWING OP EEN ERF 
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Natuur 
Het studiegebied wordt omringd door drie grote natuurgebieden, aan de noordzijde boswachterij 
Dorst, aan de zuidzijde boswachterij Chaam en aan de oostzijde de Molenschotse Heide. In 
het studiegebied zelf is aanzienlijk minder natuur aanwezig. De natuurlijke elementen in het 
studiegebied blijven beperkt tot een aantal kleine stukjes bos, de waterlopen Molenleij en 
Gilzewouwerbeek, de bomenrijen langs de wegen en een plas ten noorden van Bavel. Tot diep in 
de twintigste eeuw kende het gebied veel meer natuurlijke elementen maar met de ruilverkaveling 

van 1980 is het grootste gedeelte hiervan verdwenen. 
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Gebruik 
Het gebruik van de gronden in het gebied is nagenoeg uitsluitend agrarisch. Het agrarisch 
gebruik spitst zich voornamelijk toe op de akkerbouw, hierdoor heeft het gebied een zeer open 
karakter. In het gebied liggen slechts een beperkt aantal grote agrarische bedrijven, de meeste 
bedrijven zijn als klein te typeren. De gemiddelde kavelgrootte in het gebied bedraagt ongeveer 
1,7 hectare. 

De mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied hebben als gevolg dat een klein aantal 
agrariërs hun gronden reeds aan projectontwikkelaars en investeringsmaatschappijen hebben 
verkocht. De verkochte gronden zijn echter nog wel in agrarisch gebruik. 

Naast de agrarische functie heeft het studiegebied ook een woon- en recreatiefunctie. In het 
gebied wonen naast de agrariërs ook een groot aantal mensen die er genieten van het rustige 
leven buiten de stad. Door het gebied lopen een aantal recreatieve fietsroutes die enerzijds zijn 
gericht op de openheid van het landschap en anderzijds een verbinding vormen tussen de grote 
natuurgebieden rond het studiegebied. 
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Analyse 

Aan de hand van de inventarisatie is de structuur van het gebied 
geanalyseerd en zijn de kwaliteiten van het gebied beschreven. 
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Structuur van het gebied 
De structuur van het gebied kan het beste verklaard worden aan de hand van vier lagen. 
De eerste laag is de ondergrond, in deze laag valt het verschil in hoger en lager 
gelegen gronden op en de logische samenhang tussen de ligging van de lager gelegen 
gronden en de beekdalen van de Molenleij en de Gilzewouwerbeek. De tweede laag is 

de bebouwing, hier valt op dat de bebouwing zich concentreert op de hoger gelegen 
gronden tussen de beekdalen in. De derde laag wordt gevormd door de agrarische 
gronden die het grootste gedeelte van het gebied beslaan en het een open en groen 
karakter geven. De vierde laag is de infrastructuur die de bebouwing met elkaar verbindt 
en om de agrarische gronden heen ligt. De infrastructuur verdeelt het landschap in 
verschi llende vlakken. 

Het gebied wordt dan ook gekarakteriseerd door lijnen en de vlakken. De lijnen worden 
gevormd door de wegen met de daarlangs gelegen bomenrijen. De vlakken worden 

gevormd door de velden die tussen de lijnen in liggen. De velden geven het gebied een 
groen en open karakter. 



OPBOUW VAN HET GEBIED 
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Kwaliteiten van het gebied 

Groenen en open karakter 
Een van de grote kwaliteiten van het gebied is het groene karakter, dit is waarin het zich het 
meest onderscheid van de stad. Het gebied is zo open en groen omdat het voor het grootste 

gedeelte bestaat uit, op zeer gevarieerde wijze beplante, voor akkerbouw in gebruik zijnde velden. 
Daarnaast dragen ook de kleine stukjes bos, de bomenrijen, de groene bermen en de waterlopen 
langs de wegen bij aan het groene karakter 
De openheid in het gebied manifesteert zich op twee manieren. Enerzijds is de openheid voelbaar 

door de weidse vergezichten, anderzijds is de openheid voelbaar door het open profiel van de 
wegen. 
De vergezichten in het gebied variëren in lengte tussen een paar honderd meter en ruim 
anderhalve kilometer. De breedte van vergezichten varieert van enkele tientallen meters tot 

ongeveer een halve kilometer. 
De wegen in het gebied worden langs een groot deel niet begeleid door bebouwing of bossages 
maar grenzen direct aan de open velden waardoor de wegen een zeer open karakter hebben. 
Daar waar de wegen wel worden begeleid door bebouwing ligt deze bebouwing altijd op geruime 
afstand van de weg en vormt deze nooit een bebouwingswand waardoor ook dit gedeelte van de 
wegen een open karakter heeft. 



Profiel van de wegen/linten 
Naast de openheid onderscheiden de profielen van de wegen in het gebied zich ook van wegen 
in stedelijk gebied door de groene inrichting. Dit komt doordat alle wegen in het gebied een smal 
verhard profiel hebben en aan beide zijden een zachte groen berm hebben die wordt begeleidt 
door een smalle waterloop. Daarnaast worden de wegen begeleid door een bomenrij aan één 
zijde en soms aan beide zijden. 



Richtingsloosheid 
De wegen in het gebied liggen om de velden heen en hebben vooral als functie om deze velden te 

ontsluiten. Er zijn dan ook maar een beperkt aantal wegen in het gebied die echt een doorgaande 
de functie hebben. Hierdoor heerst er in het gebied een bepaalde richtingsloosheid, de meeste 
wegen lijken nergens heen te leiden. Dit effect wordt versterkt doordat rondom de meeste 
kruisingen bebouwing en bossages liggen waardoor het zicht op de kruisingen, en wat daarna 

komt, zeer beperkt is. 

BEPERKT ZICHT ROND DE KRUISING 



Afwisseling open en gesloten 
Zoals bij de inventarisatie van het gebied reeds naar voren is gekomen bestaat de bodem van het 
gebied uit hoger en lager gelegen gronden. Dit is vanaf de wegen in het gebied goed waar te 
nemen doordat de wegen die lopen over de hoger gelegen gronden vaak begeleid worden door 
lintbebouwing. Hierdoor heeft het gebied vanaf deze wegen gezien een meer gesloten karakter. 
De wegen die lopen door de lager gelegen gronden worden niet begeleid door lintbebouwing 
waardoor het gebied vanaf deze wegen juist een heel open karakter heeft. Vanaf de weg heeft 
het gebied dan ook twee contrasterende gezichten. 

GESLOTEN DEEL OPEN DEEL 
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Waterlopen 
De waterlopen zijn niet alleen van belang voor het gebied zelf maar ook voor de stad Breda. 
Een van de kenmerken van Breda is de radiale wijze waarop verschillende waterlopen door de 
stad lopen en aantakken op de singel. De Molenleij en de Gilzewauwerbeek maken onderdeel 
uit van dat systeem en zijn daarom op structurerend niveau van belang voor Breda. Daarnaast 
zijn de waterlopen van grote waarde voor het gebied zelf omdat ze bovengronds voor een 
deel inzichtelijk maken hoe de bodem van het gebied in elkaar zit en dus een stukje van de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied zichtbaar maken. Verder zit de kwaliteit van de waterfopen 
in de natuurlijke waarde die ze hebben en het belang dat ze voor het gebied hebben in verband 
met de afwatering van het gebied. 
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Afwisseling dichtbij en veraf 
Vanaf de wegen in het gebied is op drie verschillende niveaus sprake van afwisseling tussen 
zicht dichtbij en veraf. Op de wegen is afwisselend zicht dichtbij, op de bebouwing en andere 

elementen op de erven, en veraf, tussen de erven door op de velden. Deze afwisseling van zicht 
dichtbij en veraf herhaalt zich op de erven, hier is afwisselend zicht dichtbij, op de bebouwing 

en beplanting op het erf, en veraf, tussen de bebouwing en beplanting door op de open velden 
achter de erven. Het zicht veraf kent ook weer nuances tussen zicht minder ver op elementen in 
het landschap en zicht verder weg langs deze elementen. Deze drievoudige afwisseling tussen 
zicht dicht bij en veraf maakt dat het zicht in het gebied constant verandert en altijd interessant is. 

l\1~----?\ 
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AFWISSELING ZICHT DICHTBIJ EN VERAF 



AFWISSELING ZICHT DICHTBIJ EN VERAF 

AFWISSELING ZICHT DICHTBIJ EN VERAF 
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Ligging 
Het gebied ligt aan de rand van Breda en heeft directe verbindingen met de rijkswegen A27 en 
A58. Daarnaast ligt het gebied vlakbij de natuurgebieden van boswachterij Dorst, boswachterij 
Chaam en de Molenschotse Heide. De combinatie van goede ontsluiting en nabijheid van de stad 
en natuurgebieden maakt het gebied een gewilde locatie om te wonen. 
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Begrenzing 
Zoals in het theoretisch kader reeds naar voren is gekomen is de relatie tussen stad en land aan 
het veranderen en worden de ontwikkelingen aan de rand van de stad gekenmerkt door een 
hoge dynamiek. Daarom zullen bij de begrenzing van de ontwerp/onderzoekslocatie de reeds in 
gang gezette ontwikkelingen, Bavel Zuid, Bavelsche Berg en uitbreiding Dorst als onomkeerbaar 
beschouwd worden. Dit betekent dat de stedelijke druk zich zal verplaatsen van deze gebieden 
naar de gebieden die hier aan grenzen en nog niet tot de stad behoren. Deze gebieden zullen 
daarom de ontwerp/onderzoekslocatie gaan vormen in combinatie met de gebieden die door 
deze gebieden ingeklemd worden. Op deze manier zal een duidelijk buffer rondom Breda, Dorst 
en Bavel ontstaan die tevens voldoende afstand houdt tot Molenschot. 

De ontwerp/onderzoekslocatie wordt aan de zuidzijde begrensd door rijksweg ASB en de 
uitbreidingslocatie Bavel Zuid. Aan de westzijde wordt de grens gevormd door de bestaande 
bebouwing van Bavel, de rijksweg A27, de ontwikkelingen van het evenemententerrein Bavelse 
Berg en de bebouwing van Hoogeind. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door de 
provinciale weg N282 en de nieuwe rondweg om Dorst. Aan de oostzijde wordt de grens 
gevormd door de Molenschotseweg, de Leijweg, de Tiendweg, de Lijndonkseweg en de Lage 
Aard. 
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Visie en strategie 

Om de huidige kwaliteiten van het gebied te behouden en een landelijk 
woonmilieu te creëren zijn een visie en een strategie opgesteld. 
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6,1 Visie 

Het doel is om de locatie te laten transformeren in 
een woon-, recreatie- en natuurgebied met landelijke 
kwaliteiten. Door de realisatie van de woningen zal 
de fysieke ruimte van het gebied zowel stedelijke 

als landelijke kenmerken hebben. Door de huidige 
kwaliteiten van het gebied te behouden zal de 
symbolische ruimte van het gebied voornamelijk 
landelijk blijven. Hierdoor zal het woonmilieu 
voldoen aan de eisen die worden gesteld aan 
landelijke woonmilieus. 

Door de niet te bebouwen ruimte in te vullen met 
natuur wordt aangesloten bij het huidige groen 
karakter van het gebied. Door deze nieuwe natuur 

openbaar toegankelijk te maken ontstaat een natuur 
en recreatiegebied dat niet alleen voor de huidige en 
toekomstige bewoners waardevol is maar dat ik voor 
de bewoners van de stad het bezoeken waard is. 

De afstand tussen de stad en het landelijk gebied 
wordt door deze ingreep verder vergroot. De 
stadsbewoners krijgen hiervoor in de plaats een 
openbaar natuur- en recreatiegebied voor terug. 
Dit natuur- en recreatiegebied kan dienen als 
opstap naar het landelijk gebied en dient tevens als 
beëindig ing van de stad. 

Door het gebied op deze wijze te laten 
transformeren zal worden aangesloten bij de 

geschiedenis van het gebied. Sinds de eerste 
ontginningen in de 13 e eeuw is het gebied constant 
door de mens veranderd, meestal geleidelijk maar 
af en toe ook abrupt, zoals met de ruilverkaveling. 
Het gebied zal nu weer abrupt gaan veranderen, van 
een agrarisch gebied naar een woon-, recreatie en 
natuurgebied. Het landelijke karakter dat het gebied 
door de eeuwen heen altijd heeft gehad zal het, net 
als bij eerdere veranderingen, ook in de toekomst 

blijven houden. 

De locatie ten oosten van Breda zal transformeren 
in een woon- en recreatiegebied met landelijke 
kwaliteiten. Deze kwaliteiten zullen echter niet 
geconserveerd worden als waren zij kunststukken in 

een museum, maar zullen zowel ruimtelijk als sociaal 
integraal deel gaan uitmaken van het toekomstige 
gebied. 

Het gebied zal fysiek, sociaal en symbolisch een 
combinatie van stad en land worden. Het zal dus 
tussenland worden. Maar daar waar in het huidige 
tussenland de landelijke kwaliteiten van het gebied 
verloren gaan zullen ze in dit gebied behouden 

blijven. 
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6,2 Strategie 

In het gebied zullen woningen in lage dichtheden 
(minder dan 10 woningen per hectare) gebouwd 
worden. Dit is mogelijke omdat alle grondeigenaren 

in het gebied de kans krijgen hun gronden zelf 
te ontwikkelen. Hierdoor is er niet langer de 
noodzaak voor de gemeente om alle gronden aan te 
kopen en wordt de prijs van de gronden niet meer 
automatisch opgedreven. De grondeigenaren zijn 
nu zelf aan zet waardoor het mogelijk is om veel 
lagere woning dichtheden te realiseren zonder dat 
het oninteressant wordt voor de grondeigenaren om 
te ontwikkelen. Hierdoor wordt het mogelijk om een 
daadwerkelijk landelijk woonmilieu te creëren. 

Om de huidige 'landelijke' kwaliteiten van het gebied 
te behouden zal worden aangesloten bij de huidige 
structuur van het gebied en zal er compact gebouwd 

worden. De niet te bebouwen delen van het plan 
zullen op natuurlijke wijze ingericht worden om het 
groene karakter van het gebied te behouden. Door 
de eenheid in het plan te zoeken in de onbebouwde 
ruimte en deze aan te laten sluiten bij het huidige 

90 karakter van de onbebouwde ruimte ontstaat 

STRATEGIE 

een plan dat niet aan kwaliteit inboet als niet alle 
onderdelen van het plan uitgevoerd worden. Dit is 
van belang omdat het alle grondeigenaren in het 
gebied zelf hun gronden mogen ontwikkelen. En 

ook al wordt het zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt 
om de gronden te ontwikkelen, er is geen garantie 
dat alle grondeigenaren dit ook daadwerkelijk zullen 

doen. 

Door een ruime tijd uit te trekken voor de realisatie 
van het project kunnen alle grondeigenaren zelf 
bepalen wanneer ze realiseren en kunnen de in het 
gebied aanwezige boeren dus ook zelf besluiten 
wanneer ze hun bedrijf beëindigen. 



Financiële strategie 
Het is de bedoeling dat het plan ontwikkeld 

wordt op particulier initiatief. De gemeente zal 

met het plan iedere grondeigenaar in het gebied 

in staat stellen zelf een bepaald aantal woningen 

te ontwikkelen. Doordat de grondeigenaren zelf 

kunnen ontwikkelen kunnen zij meer verdienen 

dan met de verkoop van hun grond voor agrarisch 

gebruik. Door de lage prijs van agrarische gronden 

hoeft echter slechts een beperkt aantal woningen 

gerealiseerd te worden door een grondeigenaar om 

veel meer te kunnen verdienen dan met de verkoop 

van de grond tegen agrarische prijzen. Hierdoor 

is het mogelijk om een lage bebouwingsdichtheid 

in het gebied te realiseren en door de grootte 

van het gebied (bijna 500 Ha) toch redelijk veel 

woningen te realiseren. Bij de realisatie van deze 

hoeveelheden woning zullen er ook infrastructuur, 

kabels en leiding, groengebieden en andere 

voorzieningen aangelegd moeten worden. De kosten 

van de aanleg van deze voorzieningen, de kosten 

van de aankoop van gronden hiervoor en de kosten 

van de planontwikkeling zullen door de gemeente 

betaald worden. Deze kosten zullen echter via de 

nieuwe grondexploitatiewet op de ontwikkelende 

grondeigenaren in het gebied verhaald worden. Op 

deze wijze betaalt het plan zichzelf. Er wordt geen 

winst op het plan gemaakt door de gemeente, iets 

wat normaal wel gebeurt bij de ontwikkeling van 

grote woningbouw locaties. Daartegenover staat 

echter dat er een veel hoger ruimtelijke kwaliteit 

gerealiseerd kan worden. 
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Ruimtelijke strategie 
Om er voor te zorgen dat de huidige structuur van 

het gebied, en de daarbij behorende kwaliteiten, in 
stand worden gehouden zal langs de wegen en de 
belangrijkste waterlopen een brede groene zone 
komen te liggen waarin niet gebouwd mag worden. 

Op deze manier wordt het open en groene karakter 
van het gebied behouden, worden het open profiel 
van de wegen en de onbebouwde beekdalen in 
stand gehouden en blijft de afwisseling tussen 
dichtbij en veraf langs de wegen bewaard. Tevens 
wordt hierdoor het recreatieve karakter van de 

wegen gewaarborgd. 

De enige uitzondering hierop is dat er langs 
de bebouwde linten een beperkte hoeveelheid 
lintbebouwing wordt toegevoegd. Hierdoor 
verworden de linten niet tot een soort van 'musea' 
maar gaan ze integraal deel uit maken van het 
nieuwe gebied. Tevens wordt hierdoor het contrast 

tussen het open en gesloten deel van het gebied 
versterkt. Doordat slechts een beperkte hoeveelheid 
bebouwing aan de linten wordt toegevoegd blijven 
de huidige contrasten tussen zicht dichtbij en veraf 

behouden. 

De velden tussen de bebouwingslinten en de 
groene zones zullen gedeeltelijk op compacte maar 
gespreide wijze bebouwd worden. Hierdoor blijven 
het open karakter en de vergezichten behouden 
en wordt het contrast tussen ziCht dichtbij en veraf 
geïntensiveerd. De niet te bebouwen delen van 
de velden zullen een groene inrichting krijgen die 
aansluit bij de aangrenzende groene zones. De 
natuur in de velden grenzend aan de Bavelse Berg 
zullen bestaan uit bos om een barrière met dit 
drukke evenemententerrein te realiseren. 
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Infrastructurele strategie 
Om de recreatieve waarde van de huidige wegen 
in het gebied te bewaren zal een aantal nieuwe 
wegen in het gebied aangelegd worden. Deze 
nieuwe wegen zullen een schakel worden tussen de 
erftoegangswegen in het gebied en de nationale en 
regionale stroomwegen rondom het gebied (rijksweg 
A27 en A58, provinciale weg N282 en de zuidelijke 

rondweg Breda). Op deze wijze ontstaat een model 
waarin de woonbebouwing ontsloten wordt op de 
bestaande wegen die vervolgens ontsloten worden 
door de nieuw aan te leggen wegen. Deze worden 
op hun beurt weer ontsloten op de nationale 
en regionale stroomwegen rondom het gebied. 
Zodoende wordt optimaal gebruik gemaakt van 
de goede liggen van het gebied ten opzichte van 
de stroomwegen en wordt het gebied verbonden 
met Breda en de rest van het land. Door de 
woonbebouwing eerst te ontsluiten op de huidige 
wegen wordt voorkomen dat deze veranderen in 
een 'museum', doordat deze wegen weer worden 
ontsloten op de nieuw aan te leggen wegen wordt 
verkomen dat ze te druk worden en hun recreatieve 
waarde verliezen. Om te voorkomen dat het gebied 
zijn landelijke uitstraling verliest zullen slechts een 
beperkt aantal nieuwe wegen worden aangelegd. 

Voor de kabels en leidingen ten behoeve van water; 
elektriciteit, gas, telefoon, televisie en internet zal 
een vergelijkbare strategie gevolgd worden. Deze 
kabels en leidingen zullen onder de nieuwe wegen 
aangelegd worden om het huidige netwerk van 
kabels en leidingen in het gebied uit te breiden en 
aan te sluiten op het hoofdnetwerk van kabels en 
leidingen. 

Er is momenteel een aantal buslijnen dat langs het 

gebied loopt. Deze buslijnen zullen door het gebied 
geleid moeten worden om het gebied goed te 
kunnen ontsluiten. Daarnaast zal er gekeken moeten 
worden of het noodzakelijk dan wel mogelijk is 
om een buslijn aan te leggen die het gebied snel 
verbind met het ns-station in Breda. De huidige 
buslijnen sluiten aan op de ns-stations van Breda en 
Gilze-Rijen. Door de toename van inwoners is het 
wellicht mogelijk dat er een ns-station komt in Dorst. 
In dit geval zullen de buslijnen ook hier op moeten 
aansluiten. 

INFRASTRUCTURELE STRATEGIE 
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Sociale strategie 
De meeste buitenwijken kampen met problemen 
omdat de bewoners zich niet verbonden voelen 

met de wijk. De bewoners leven in een dubbele 
ontkenning ten opzichte van de wijk, ze zijn nooit 
in de wijk dus daarom is het niks, en er is niks in de 
wijk dus daarom zijn ze er nooit (Boomkens, 1998). 
Voor de meeste buitenwijk bewoners is hun wijk 
ook niet de eerste keus maar de minst slechte keus. 
Ze wonen er niet vanwege de wijk maar vanwege 
de goede infrastructuur, de goedkopere woning, 
de grote tuin en omdat het de ideale uitvalsbasis 
is voor hun netwerk (Reijndorp et. al, 1998). Zoals 
eerder reeds beschreven zijn de mensen die landelijk 

willen wonen bij uitstek mensen met een bij de 
netwerkmaatschappij passende leefstijl. Het is ook 
daarom dat ze graag landelijk willen wonen aan de 
rand van de stad en in de buurt van infrastructuur. 
Op het eerste gezicht lijkt dan ook dat het 
plangebied ook met deze problemen te maken krijgt. 

Echter omdat het plangebied niet louter een 
woonwijk is, maar een combinatie van een 

woongebied met een natuurgebied zou dit wel 
eens anders kunnen zijn. Groen (en natuur) in de 
woonomgeving nodigt uit tot gebruik (Vreke et. 
al, 2006). Gezien het feit dat mensen die landelijk 
willen wonen dit mede willen vanwege het groen in 
de woonomgeving is het zeer aannemelijk dat zij dit 
ook zullen gebruiken. Hierdoor zullen zij dus meer 
tijd doorbrengen in hun woonomgeving en meer 
binding krijgen met hun woonomgeving. 

Een grote sociale binding met de woonomgeving 
heeft positieve effecten op de veiligheid in de 
woonomgeving en het onderhoud van de fysieke 
woonomgeving. Deze drie factoren tezamen hebben 
weer effect op leefbaarheid van de woonomgeving. 
Sociale verbondenheid kan dus zorgen voor een 

hogere leefbaarheid van het gebied (Hart de et. al, 
2002). 

Doordat de sociale binding met de woonomgeving 
wordt gevonden in de aanwezige natuur is het 
niet langer noodzakelijk deze te zoeken in een 

wijk/buurtcentrum. Vanuit ruimtelijk oogpunt is het 
ook niet wenselijk om in het gebied een centrum 
aan te leggen. Daarom zullen de voorzieningen 

voor de wijk in de kernen van de aangrenzende 
dorpen Bavel en Dorst gerealiseerd worden. Beide 
centra hebben slechts een beperkt winkelaanbod 
en kennen leegstand. Deze winkelcentra staan dus 
duidelijk onder druk. Door in het plangebied geen 
winkelcentrum aan te leggen en de toekomstige 
bewoners gebruik te laten maken van de 
winkelcentra in de omliggende kernen krijgen deze 
centra extra draagkracht. Ook zal op deze wijze 
de sociale binding met de omliggende dorpen 
versterken. 

Om er voor te zorgen dat de toekomstige 

bewoners ook daadwerkelijk hun boodschappen 
in deze kernen gaan doen zullen de scholen en 
sportaccommodaties die bij het woongebied horen 
in de uitbreidingen die reeds bij deze kernen 
gepland zijn zodat de bewoners hier dagelijks zullen 
moeten komen om hun kinderen af te zetten en op 
te halen en er dan net zo makkelijk gelijk even de 
boodschappen kunnen doen. 

De kans dat de toekomstige bewoners van het 

gebied sowieso al boodschappen gaan doen 
in één van de omliggende kernen is zeer groot 
aangezien een nieuw winkelcentrum pas gerealiseerd 
wordt als daar voldoende draagkracht voor is. Dit 
betekent dat de eerste groep bewoners van de 
wijk zijn boodschappen elders zal moeten doen 
en dit wellicht ook blijft doen als er eenmaal een 
winkelcentrum wordt aangelegd. 

Het gebied zal sociaal goed verankerd zijn in zijn 
omgeving, er zullen sociale relaties zijn met Breda 

aangezien de stedelingen in het gebied zullen 
komen recreëren en de bewoners van het gebied 
een groot deel van hun netwerk in de stad zullen 
hebben. Het gebied zal ook sociale relaties hebben 
met de omliggende kernen aangezien de bewoners 
van de kernen in het gebied zullen komen recreëren 
en de bewoners van het gebied in de kernen 
boodschappen zullen doen. 

Huidige bewoners 
Het gebied zal van een agrarisch gebied in een 
natuurgebied met een woon- en recreatiefunctie 
transformeren. Dit betekent dat de agrarische 
functie van het gebied zal verdwijnen. Voor veel 
boeren zijn het moeilijke tijden waardoor veel van 

hen op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om 
aan hun gronden te verdienen. Het laten bouwen 
van woningen op een stuk landbouwgrond is vaak 
de meest lucratieve manier om deze grond te 
gelde te maken. In het geval van geconcentreerde 
uitbreidingen kan hier door de boeren flink aan 
verdiend worden maar dit betekent wel dat de boer 

weinig te zeggen heeft over het moment waarop hij 
afstand doet van zijn grond. Door de manier van 

ontwikkelen waarvoor in dit geval is gekozen kan 
de boer ook veel verdienen en kan hij tevens zelf 
bepalen wanneer hij zijn bedrijf beëindigt. 
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Uitwerking 

De visie en de strategie zijn ruimtelijk, financieel en juridisch verder uit· 
gewerkt in een masterplan. 
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7,1 Wonen 

Om er voor te zorgen dat mensen met verschillende 
financiële mogelijkheden in het gebied kunnen 
wonen zal een mix van dure, middeldure en 
goedkope woningen gebouwd worden. Deze 
woningen zullen volgens drie verschillende 
principes aangelegd worden. langs de bestaande 
bebouwingslinten zal een beperkt aantal nieuwe 
woningen worden toegevoegd. In de velden tussen 
de linten zullen op compacte maar gespreide wijze 
nieuwe woningen gebouwd worden en langs de 
ontwikkelingen van de Bavelse Berg zullen in een 
bosrand woningen gebouwd worden. In totaal 
zullen er 2861 woningen gebouwd worden waarvan 
ongeveer 30% in de categorie dure koopwoningen, 
40% in de categorie middeldure koopwoningen en 
30% in de categorie sociale koopwoningen. 

&staande bebouwing 
Voor de kavels met daarop bebouwing die behouden 
blijft geldt dat deze bebouwing als woning gebruikt 
mag worden. leder kavel mag slechts als één woning 
gebruikt worden, deze woning kan uit meerdere 
gebouwen bestaan indien er meerdere gebouwen op 
het kavel aanwezig zijn. In het geval dat de huidige 
bebouwing gesloopt wordt gelden voor de nieuwe 
te bouwen woning dezelfde regels die gelden bij de 
categorie wonen langs de linten. 

WONEN LANGS HET LINT EN BESTAANDE 
BEBOUWING 

Wonen l11ngs het lint 
Langs de bestaande linten zal de bebouwing op 
beperkte wijze geïntensiveerd worden om de linten 
integraal onderdeel van het toekomstige gebied te 
maken. Om dit te bereiken mogen op percelen kleiner 
dan één hectare kavels uitgegeven worden van 2000 
m2. De kavels zijn zo groot om aan te sluiten bij de 
huidige kavels langs de linten en om te voorkomen 
dat de linten te ver dicht slibben. Om de openheid 
van de linten te behouden mag slecht tweederde van 
het kavel uitgegeven worden. De overige een derde 
dient als openbare natuur ingericht te worden. Indien 
er reeds bebouwing op de kavels staat mag deze 
behouden blijven, hier dient dan wel 2000 m2 voor 
gereserveerd te worden. Voor kavels waarop nog 
geen bebouwing staat geldt dat in ieder geval ten 
minsten één kavel uitgegeven mag worden. 

VOORBEELD WONEN LANGS HET LINT 



WONEN IN HET VELD 

Wonen in het veld 
In de velden die minstens één hectare groot zijn, en 

voor minder dan de helft in de groene zones liggen, 
geldt dat er tien woningen per hectare gebouwd 
mogen worden. Van deze woningen dienen 30% 
sociale koop woningen te zijn, 50% middeldure 

koopwoningen en 20% dure koopwoningen (er 
dient afgerond te worden in het voordeel van de 
middeldure koopwoningen). Een eventueel reeds 
bebouwd erf mag behouden blijven, maar wordt 
dan wel van de oppervlakte afgetrokken. Om 
te voorkomen dat het hele gebied dicht wordt 
gebouwd mogen de te bouwen woningen slecht 
op één derde van het kavel gebouwd worden. Op 
dit deel zal dus een dichtheid van dertig woningen 
per hectare bereikt worden. Het te bebouwen deel 
van het kavel zal op ruime afstand van de grenzen 
van het kavelliggen {1/Sde van de kavelbreedte) 
om de doorzichten in het gebied te behouden en 
om te voorkomen dat er vreemde situaties ontstaan 
met bebouwing op aangrenzende kavels. Het niet te 
bebouwen deel van het kavel moet getransformeerd 
worden tot natuurgebied om aan te sluiten bij het 

VOORBEE LD WONEN IN HET VELD 

WONEN IN DE BOSRAND 

Wonen in de bostand 
Om de grootschalige ontwikkelingen rondom de 
Bavelse Berg visueel van het plangebied te scheiden 
zal er in deze zone een brede bosrand aangeplant 
worden. Op de kavels in deze bosrand mogen dure 
koopwoningen gebouwd worden. Op de overige 

zestig procent van het kavel moet bos aangeplant 
worden. De bebouwing zal op ruime afstand van 
de kavelgrens gerealiseerd worden {1/10de van 
de kavelbreedte) om er voor te zorgen dat er 
daadwerkelijk een doorlopende bosrand ontstaat. 
In deze continue bosrand zullen vervolgens kleine 
enclaves ontstaan met woningen. Om te voorkomen 
dat deze enclaves te dicht bebouwd worden zullen 

de woningen op ruime kavels staan van 800 m2. 
Eventueel reeds bebouwde erven mogen behouden 
blijven, deze worden dan wel van de oppervlakte 
afgetrokken. 

VOORB EE LD WON EN I N DE BOSRAND 
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Financieel 
Voor de grondexploitaties van de kavels waarop 
gebouwd mag worden gelden in de meeste gevallen 
dezelfde principes. Het enige verschil zit in de 
berekening van de grondopbrengsten. Voor de 
dure koopwoningen is uitgegaan van de verkoop 
van bouwrijpe kavels hierbij is uitgegaan van de 
marktwaarde van € 479,00 per vierkante meter 
bouwrijpe grond (Funda, 2009). Dit betekent dat de 
opbrengsten van een bouwrijp kavel € 958.000,00 
bedraagt voor de categorie wonen langs het lint 
en € 383.200,00 voor de categorie wonen in de 
bosrand. Voor de dure- middeldure- en de sociale 
koopwoningen in de categorie wonen in het veld is 
uitgegaan van de verkoop van woningen hierbij is 
uitgegaan van de residuele grondwaardeberekening 
uitgaande van een vrij op naam prijs van 
€500.000,00 voor de dure koopwoningen, € 
300.000,00 voor de middeldure koopwoningen 
en € 182.500,00 voor de sociale koopwoningen. 
Dit betekent dat opbrengsten per gerealiseerde 
woning € 180.768,07 bedragen voor de dure 
koopwoningen, € 92.500,84 bedragen voor de 
middeldure koopwoning en € 53.611,34 bedragen 
voor sociale koopwoningen. 

Voor de verwervingswaarde van de gronden is 
uitgegaan van de marktwaarde van landbouwgrond 
van € 3, 70 per vierkante meter aangezien alle 
opstallen mogen blijven staan (Kadaster, 2009). Voor 
het bouwrijp maken wordt € 49,00 per vierkante 
meter gerekend en voor het woonrijp maken € 70,00 
per vierkante meter (de Jong, 2006). Voor vnJ is 
25% van de kosten van het bouw- en woonrijp 
maken en de aanleg van de natuur gerekend. Voor 
de aanleg van de natuur is uitgegaan van een prijs 
van € 15,00 per vierkante meter gerekend. Voor 
de verkoop van de natuur aan Staatsbosbeheer 
is € 5,00 gerekend. Door per ontwikkeling alle 
kosten van de opbrengsten af te trekken wordt de 
inbrengwaarde van de gronden berekend. Omdat 
de partijen allemaal zelf mogen ontwikkelen is deze 
inbrengwaarde gelijk aan de winst/verlies die door 
de verschillende partijen gemaakt wordt. 

Woningbouwcategorieen 
In het exploitatieplan mogen eisen met betrekking 
tot de realisatie van sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap 
kavels worden opgenomen. Dit mag echter alleen 
als het bestemmingsplan/projectbesluit hierover een 
percentageregeling bevat. Er mogen onder andere 
regels opgesteld worden met betrekking tot het 
aantal woningen/percelen alsmede de situering van 
deze woningen/percelen. Bij het indienen van een 
bouwaanvraag zal getoetst worden of aan deze 
regels is voldaan. 

Inbrengwaarde 
De inbrengwaarde van de grond is in het systeem 
van de grondexploitatiewet een kostenpost en een 
resultante. Als gronden door de gemeente worden 
aangekocht is de inbrengwaarde een kostenpost. In 
het geval dat particuliere eigenaren zelf de grond 
ontwikkelen is de inbrengwaarde een resultante 
en is deze gelijk aan de verdiensten van deze 
particuliere eigenaren. Tot de inbrengwaarde wordt 
gerekend: de waarde van de gronden en de niet te 
handhaven opstallen op deze gronden. Het bepalen 
van de inbrengwaarde dient te gebeuren door een 
onafhankelijke taxatie uitgaande van de werkelijke 
waarde in het economisch verkeer. Deze werkelijke 
waarde wordt bepaald door zowel te kijken naar de 
waarde van de gronden met de huidige bestemming 
als met de toekomstige bestemming, De hoogste 
van deze twee waarden wordt als inbrengwaarde 
genomen. In het geval dat wordt gekeken naar de 
waarde met de toekomstige bestemming dient 
de grondwaarde van het hele plan berekend te 
worden en niet die van de exacte locatie. Als 
de gronden niet door de gemeente gekocht 
worden maar onteigend moeten worden mag de 
onteigeningsschadeloosstelling als kostenpost 
worden opgenomen. 

Juridisch 
In het bestemmingsplan kunnen de 
woonbestemming en de natuurbestemming 
opgenomen worden. Tevens kan in het 
bestemmingsplan het percentage van het perceel 
dat met natuur moet worden ingericht opgenomen 
worden alsmede de eis dat deze natuur openbaar 
toegankelijk is. De ligging van de woonbestemming 
ten opzichte van de randen van het perceel kan ook 
in het bestemmingsplan opgenomen worden. 

De eisen met betrekking tot de bouw van 
sociale koopwoningen kunnen zowel in het 
bestemmingsplan als in het exploitatieplan 
vastgelegd worden. Om misverstanden te voorkomen 
is het beste om de eisen in beide plannen vast te 
leggen. De eisen met betrekking tot het particulier 
opdrachtgeverschap van de dure koopwoningen 
kunnen in het exploitatieplan opgenomen worden, 
het formaat van de hiervoor uit te geven kavels 
en de te bebouwen oppervlakte kunnen in het 
bestemmingsplan opgenomen worden. Om de bouw 
van middeldure woning te garanderen kan aan deze 
locaties in het bestemmingsplan een maximaal te 
bebouwen oppervlak worden toegekend als mede 
als een maximale kavelgrootte en bouwvolume. 
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7,2 Openbare ruimte 

De openbare ruimte in het gebied valt in drie 
categorieën op te delen, de hoofdinfrastructuur, de 
woongebieden en de natuur. 

Natuur 
In het gebied zullen drie verschillende typen natuur 
ontwikkeld worden. Rondom de ontwikkeling 
bij de Bavelse Berg zal een brede bosrand 
gecreëerd worden. In de beekdalen zal natuur 
ontwikkeld worden die goed aansluit bij de natte 
omstandigheden en in de velden zal natuur 
ontwikkeld worden op een wijze die past bij het 
open karakter van het gebied. 

Om de voor Breda zo belangrijke beekdalen 
zichtbaar te houden zal aan weerszijde van de 
waterlopen een natuurlijke zone van honderd meter 
breed komen te liggen, hierdoor ontstaat ruimte 
voor een natuurlijk beekdal van tweehonderd meter 
breed. In Breda zijn reeds op een aantal plaatsen 
natuurlijke beekdalen gerealiseerd in de stad, deze 
variëren in breedte (inclusief de bijbehorende 
parken) tussen de 160 meter (Zaartpark) en de 
120 meter (Bavelsche Leij). Tweehonderd meter is 
dus ruim voldoende, waarbij aangetekend dient te 
worden dat 200 meter de minimale breedte zal zijn 
aangezien de natuur van de beekdalen zal aansluiten 
op de natuur in de velden. In de zones langs de 
waterlopen mag helemaal niet gebouwd worden, 
maar de bestaande bebouwing zal wel blijven staan. 

Om het open profiel van de wegen te behouden 
zal langs de bestaande wegen aan weerszijde een 
groene zone van vijftig meter breed komen en langs 
de nieuwe wegen een groene zone van vijfentwintig 
meter breed. In de zones langs de wegen mag 
niet gebouwd worden met uitzondering van de 
bestaande bebouwingslinten. Er is gekozen voor 
een breedte van vijftig meter omdat hierdoor de 
bebouwing langs de linten niet zal vastgroeien aan 
de nieuwe bebouwing in de velden en tegelijkertijd 
de mogelijkheden voor het bouwen in de velden niet 
te veel beperkt wordt. 

De natuur in het gebied zal zich echter niet 
beperken tot de natuurlijke zones. Van alle percelen 
waarop woningen ontwikkeld zullen worden, zal 
steeds ongeveer één derde van het perceel tot 
natuurgebied ontwikkeld worden. Hieronder vallen 

ook grote delen van de natuurlijke zones die dus 
naadloos op de overige natuur aan zullen sluiten. 

Door de aanleg van de natuurlijke zones is een 
aantal kavels in het gebied niet meer bruikbaar voor 
de bouw van woningen, ofwel omdat ze volledig 
in een groene zone liggen, ofwel omdat ze voor 
zo'n groot deel in een groene zone liggen dat 
woningbouw niet meer mogelijk is. Deze kavels 
zullen door de gemeente aangekocht worden 
en vervolgens in zijn geheel in natuurgebieden 
getransformeerd worden. Kavels die op dit moment 
reeds een natuurlijke invulling kennen zullen deze 
ook in de toekomst behouden. Bij de ontwikkeling 
van de natuur zal getracht worden bestaande kleine 
waterloopjes in stand te houden zodat het gebied 
goed ontwaterd kan worden op de Gilzewauwerbeek 
en de Molenlei. 
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INGREPEN INFRASTRUCTUUR 

Infrastructuur 
In verband met de ontwikkelingen te oosten van 
Breda heeft de gemeente Breda een MER laten 
opstellen (Gemeente Breda, 2006) In deze MER zit 
een verkeersmodel voor Breda Oost met daarin de 
volgende verkeersverdeling voor het plangebied: 

Naar A27 (op/afrit Zuidelijke Rondweg) 35%, 
waarvan: 
o 25% naar Breda 
o 1 0% naar A27 

Naar A58 (op/afrit Bavel) 25% 
Naar N282 25%, waarvan: 

o 11% naar Breda 

0 

0 

0 

8% naar Rijen{Tilburg 

4% naar Dorst/Oosterhout 
2% naar A27 
Naar Bavel (dorp) 15% 

In dit model is nog geen rekening gehouden met de 
infrastructurele ingrepen die rondom het plangebied 
gaan plaatsvinden. Wanneer deze worden 
meegenomen komt het model er als volgt uit te zien: 

Naar A27 (op/afrit Zuidelijke Rondweg) 30%, 
waarvan: 
o 20% naar Breda 

0 

0 

0 

0 

0 

10% naar A27 
Naar A58 (op/afrit Bavel) 25% 
Naar N282 30%, waarvan: 
16% naar Breda 
8% naar Rijenmlburg 
4% naar Dorst/Oosterhout 
2% naarA27 
Naar Bavel (dorp) 15% 

HUIDIGE INTENSITEITEN 

In het gebied zullen bijna 3000 woningen gebouwd 
worden en per woning geldt dat er dagelijks 
5, 7 autoverplaatsingen plaats vinden (CROW, 
2004). Dit betekent dat er dagelijks bijna 17.000 

autoverplaatsingen in het gebied plaats zullen 
vinden. Uit onderzoek met het computerprogramma 

Capacito (www.trenso.nl) blijkt dat problemen met de 
afwikkeling van verkeer ontstaan bij 4500 voertuigen 
per arm op een kruising zonder verkeerslichten. Dit 
betekent dat er problemen ontstaan op kruisingen 
als 27% van het nieuwe verkeer hier overheen moet. 
Indien er reeds veel verkeer aanwezig is op een weg 
zal dit reeds bij minder dan 27% van het nieuwe 
verkeer problemen geven. In het geval dat er geen 
nieuwe wegen aangelegd worden ontstaan er door 
het nieuwe verkeer op de wegen richting Breda, 
de A27, de A58, de N282 en Bavel problemen 
op de kruisingen waardoor verkeerslichten of 
rotondes noodzakelijk worden, in combinatie met 
de toegenomen drukte op deze wegen zal hierdoor 
op de recreatieve waarde van deze wegen ernstig 
aantast worden. 

Om te voorkomen dat de recreatieve waarde van 
de wegen wordt aangetast en er verkeerslichten 
in het gebied moeten verrijzen zal een nieuwe 
ontsluitingsweg aangelegd worden die de 
erfontsluitingswegen in het gebied ontsluiten op de 
nationale en regionale stroomwegen rondom het 
gebied. De nieuwe ontsluitingsweg zal bestaan uit 
twee delen, een deel dat loopt tussen de nieuwe 
aansluiting van Bavei-Zuid met de rijksweg A58 
en de nieuwe rondweg rond Dorst, en een tweede 
deel dat dit eerste deel verbindt met de nieuwe 
aansluiting van de Bavelse-Berg met de rijksweg 
A27. Op deze manier worden de huidige wegen 
richting Breda, de A27, de A58 en N282 ontlast en 



VERKEERSVERDELING ZONDER NIEUWE WEGEN 

wordt het gebied optimaal ontsloten. 
De nieuwe wegen zijn zo aangelegd dat deze zoveel 
mogelijk op de grens van verschillende kavels loopt 
en niet over bebouwing heen gaat, zo worden 

de aanlegkosten beperkt. De weg zal een profiel 
hebben van één rijbaan in iedere richting met aan 

beide zijden een fietspad. Langs de weg zal aan 
beide zijden een bomenrij en een sloot komen te 
liggen. 

Naast de aanleg van nieuwe wegen zal een aantal 
reeds bestaande wegen in het gebied opnieuw 

ingericht worden omdat zij niet voldoen aan de 
eisen die in de toekomst aan deze wegen gesteld 
zal worden. De opnieuw in te richten wegen zijn de 
Akkerweg, Tiendweg, Wouwerbeekseweg, Lage Aard 
en het Zandpad tussen de Wouwerbeekseweg en de 
Tiendeweg. Deze wegen zullen een profiel krijgen 
van 4,5 meter breed. 

Kabels en leidingen 
Het kabels en leidingen netwerk in het gebied heeft 
een zeer beperkte capaciteit Uit de structuurvisie 
rood en groen (Gemeente Breda, 2008) blijkt dat er 
per lint in het buitengebied ongeveer tien woningen 
gebouwd kunnen worden. Daarom zal er in het 
gebied een nieuw kabels en leidingen netwerk 
aangelegd worden. Dit zal gebeuren door onder 
alle nieuwe en nieuw in te richten wegen kabels en 
leidingen aan te leggen. Daarnaast zullen kavels die 
grenzen aan kabel en leiding netwerken van Bavel, 
Bavel Zuid, Bavelsche Berg, Hoogeind en Dorst, 
op deze netwerken aangesloten worden. Hierdoor 
zal het hele gebied toegang hebben tot kabels en 
leidingen. 

VERKE ! RSVERD!LING NA AANLEG NIEUWE W!GEN 

KABELS EN LEIDINGEN 



Woongebieden 
Voor de categorieën wonen in de bosrand en 

wonen in het veld geldt dat er per perceel meerdere 
woningen gebouwd zullen worden. Deze woningen 
zullen hun eigen openbare ruimte hebben. Voor 

de categorie wonen in de bosrand zal deze 
openbare ruimte slechts bestaan uit een weg die 
de woningen ontsluit, hiervoor is 1 0"/o van het 
plangebied per perceel gerekend. In het geval van de 
categorie wonen in het veld zal de openbare ruimte 
uitgebreider zijn en ook speelplekken en pleintjes 

bevatten, hiervoor is 30"/o van het plangebied per 
perceel gerekend. 

Beheer 
Idealiter wordt de eigendom van de openbare 
ruimte na realisatie overgedragen aan de gemeente. 

In de grondexploitatiewet is dat vreemd genoeg 
echter niet geregeld. Het is voor ontwikkellende 
partijen echter geenszins aantrekkelijk om deze 
gronden in bezit te houden in verband met de 
onderhoudskosten en de wettelijke aansprakelijkheid. 
Het is daarom zeer aannemelijk dat deze gronden 
'om niet' aan de gemeente overgedragen worden. 

Voor de gronden met een openbare natuur 
bestemming geldt dat deze verkocht kunnen 
worden aan Staatsbosbeheer. Door deze gronden 
aan Staatsbosbeheer te verkopen kan tevens de 
openbaarheid en natuurlijke invulling ervan voor de 

toekomst veiliggesteld worden. 

Financieel 
Voor de aanleg van de natuur is uitgegaan van een 
prijs van € 15,00 per vierkante meter gerekend, dit 
geldt zowel voor de natuur die door de gemeente 
wordt gerealiseerd als voor de natuur die door 
particulier ontwikkelende partijen wordt aangelegd. 
Voor de aankoop door de gemeente van de kavels 
die volledig of grotendeels in de natuurlijke 
zones vallen is een prijs van € 7,50 per vierkante 
meter begroot. Dit is ruim meer dan de € 3,70 
per vierkante meter marktwaarde van de grond 
(Kadaster, 2008), door meer dan de marktwaarde 
te bieden wordt de kans op aankoop van de 

gronden vergroot. Voor de verkoop van de natuur 
aan Staatsbosbeheer is € 5,00 gerekend. De totale 
kosten voor de gemeente voor de aankoop van de 
gronden en de aanleg van de natuur zijn na aftrek 

van de verkoopopbrengsten 
€ 15.474.497,50. 

De nieuwe ontsluitingsweg zal een profiel met een 
totale breedte hebben van 21 meter, hiervan zal 9 
meter verhard zijn en 12 meter onverhard (groen 
en water). In totaal zal 3256 meter weg aangelegd 
worden. De kosten voor de aanleg van het verharde 
gedeelte van de weg inclusief de kabels en leidingen 
zijn € 100,00 per vierkante meter. De aanleg van het 
onverharde gedeelte van de weg kost € 15,00 per 

108 vierkante meter. Voor de aankoop van deze kavels 

is een prijs van € 7,50 per vierkante meter begroot. 

Dit is ruim meer dan de € 3,70 per vierkante meter 
marktwaarde van de grond (Kadaster, 2008), door 
meer dan de marktwaarde te bieden wordt de kans 
op aankoop van de gronden vergroot. De totale 
kosten voor de aankoop van de gronden en de 
aanleg van de weg inclusief de kabels en leiding zijn 

€ 3.995.887,50. 

Het zandpad tussen de Wouwerbeekseweg en de 
Tiendweg, de Tiendweg, de Wouwerbeekseweg, de 
Akkerweg en de Lage aard zullen verhard worden 
met een profiel van 4,5 meter breed met daaronder 
kabels en leidingen. Tezamen hebben deze wegen 
een totale lengte van 51 20 meter. De kosten voor 
de aanleg van de verharding inclusief de kabels en 

leidingen zijn 
€ 100,00 per vierkante meter. De totale kosten 
voor de herinrichting van deze wegen zijn € 
2.348.250,00. 

Bij de ontwikkelingen rondom Dorst, Bavel Zuid 
en de Bavelsche Berg worden ook infrastructurele 

ingrepen gepleegd. De ontwikkeling van de locatie 
profiteert van deze ontwikkelingen en is daarom 
verplicht daaraan bij te dragen. De ontwikkelingen 
rondom Dorst, Bavel Zuid en de Bavelsche Berg 

profiteren echter ook van de infrastructurele 
ingrepen die in het gebied gedaan worden. De 
kosten van de verschillende infrastructurele ingrepen 

zijn per ontwikkeling ongeveer gelijk, daarom is 
besloten die kosten tegen elkaar weg te strepen 
waardoor er geen bovenwijkse kosten afgedragen 
hoeven te worden. 

Bovenwijkse kosten 
Bovenwijkse kostenposten, voorzieningen die buiten 
het exploitatiegebied getroffen worden maar die 
ten dienste staan van het exploitatiegebied of 
die geheel of gedeeltelijk toe te rekenen zijn aan 
het plangebied, mogen verhaald worden. Er kan 
onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten 
bovenwijkse kostenposten: 

door de gemeente te maken kosten van 
werken en werkzaamheden buiten het gebied (mede) 
ten behoeven van het gebied 

compensatie buiten het gebied voor verloren 
gegane waarden in het gebied 

kosten buiten het gebied ten behoeve van 
negatieve externe effecten 

Om te bepalen of bovenplanse kostenposten 
verhaald kunnen worden via het exploitatieplan 
gelden drie toetsingscriteria: 

profijt: de grondexploitatie moet nut 
ondervinden van de te treffen voorzieningen en 

maatregelen. 
toerekenbaarheid: er bestaat een causaal 

verband (de kosten zouden niet gemaakt worden 



zonder het plan), of de kosten worden mede 
gemaakt ten behoeve van het plan. 

proportionaliteit: als meerdere locaties profijt 
hebben van een voorziening, worden de kosten naar 
rato verdeeld. 

Juridisch 
De bestemmingen natuur en verkeer kunnen in het 
bestemmingsplan geregeld worden. De inrichting 
van deze ruimtes kan in het exploitatieplan geregeld 
worden. 

Eisen openbare ruimte en bouwrijp maken 
Aan het bouwrijp maken en de inrichting van de 
openbare ruimte kunnen in het exploitatieplan 
eisen gesteld worden. Door regels op te stellen 
voor het bouwrijp maken kan de gemeente zorgen 
dat alle eigenaren op dezelfde wijze hun grond 
bouwrijp maken. Voor de openbare ruimte kan 
de gemeente gedetailleerde eisen opstellen in 
waaraan ontwikkelende partijen zich moeten 
houden, of ze kan globale eisen opstellen die 
door de ontwikkelende partijen naar eigen inzicht 
géinterpreteerd kunnen worden en vervolgens ter 
goedkeuring aan de gemeente voorgelegd moeten 
worden. 



7,3 Beeld regie 
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Omdat de locatie wordt ontwikkeld door middel 
van particulier initiatief kan de gemeente de 

bebouwing noch de openbare ruimte ontwerpen. 
Er zijn echter wel mogelijkheden voor de gemeente 
om hier toch invloed op uit te oefenen. De 
grondexploitatiewet biedt de mogelijkheid om 
regels op te stellen met betrekking tot de openbare 
ruimte, het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid 
om regels op te stellen met betrekking tot de 
plaatsing en de maten van de bebouwing en de 
welstandsnota biedt de mogelijkheid om regels op 
te stellen met betrekking tot de visuele aspecten 
van de bebouwing. Het is niet mogelijk om een 
beeldkwaliteitplan op te stellen omdat dit geen 
wettelijke status heeft en alleen werkt als er een 

afspraak is tussen de gemeente en de ontwikkelende 
partijen. 

Welstandsnota 
In het gebied staan momenteel gebouwen uit 
verschillende periodes in stijlen die horen bij 
die periodes. De bebouwing laat op die manier 

de historie van het gebied zien. Om er voor te 
zorgen dat in de toekomst ook zo blijft zullen alle 
woningen die gebouwd worden in een eigentijdse 
stijl gebouwd moeten worden. Dit betekent dat er 
een flink contrast zal ontstaan tussen de huidige 
bebouwing en de nieuwe bebouwing. Om dit 

110 contrast te verkleinen mogen de nieuwe woningen 

wel traditionele elementen hebben. Omdat iedereen 
zelf zijn woning mag ontwikkelen zullen sommige 
mensen wel voor het gebruik van traditionele 
elementen kiezen en sommige niet. Hierdoor zal 
een fijne mix ontstaan van eigentijdse woningen 
met meer of minder traditionele elementen die een 
tussenniveau kunnen vormen tussen de huidige 

woningen in het gebied en de volledig eigentijdse 
woningen. 

Verder zullen voor rijwoningen regels opgenomen 
moeten worden die voorkomen dat er te lange 
eentonige rijen ontstaan. Dit betekent echter niet dat 

er gedifferentieerd hoeft te worden op het niveau van 
de woning, te lange rijen zonder differentiatie zijn 

echter niet wenselijk. Dit zou namelijk zeer storend 
werken in het huidige landschap. 

De erfafscheidingen in het gebied mogen alleen 
bestaan uit hagen of bomenrijen. Zodoende wordt 

voorkomen dat het groene en natuurlijke karakter 
van het gebied wordt aangetast door niet natuurlijke 
erfascheidingen. 

Bestemmingsplan 
De bebouwing langs de linten wordt gekenmerkt 
door ruime onderlinge afstand, ruime afstand 

vanaf de weg, een beperkte bouwhoogte. 
Om dit te behouden in de toekomst zal in het 
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bestemmingsplan vastgelegd worden dat de 
bebouwing in de categorie wonen langs het lint aan 
de voorzijde minimaal 10 meter vanaf de erfgrens 

moet staan en dat aan de andere zijden deze afstand 
minimaal 5 meter moet zijn. De goothoogte van 
de bebouwing mag maximaal 6 meter zijn en de 
nokhoogte 9 meter. Om te voorkomen dat de kavels 
helemaal volgebouwd worden mag de bebouwing 
slechts een footprint van 200 m2 hebben. 

Om er voor te zorgen dat er bij de categorie wonen 
in de bosrand tevens een luchtige sfeer ontstaat 
zullen hier vergelijkbare regels gelden die rekening 
houden met de iets kleinere kavels. Hier zal aan alle 
zijden een minimale afstand van vijf meter gelden 
tussen de bebouwing en de kavelgrens. Omdat de 
bebouwing hier minder in het zicht ligt geldt hier een 
hogere goothoogte van 9 meter, de nokhoogte blijft 
echter ook 9 meter. Om te voorkomen dat de kavels 
helemaal volgebouwd worden mag de bebouwing 
slechts een footprint van 1 00 m2 hebben. 

Voor de categorie wonen in het veld zullen alleen 

eisen opgenomen worden voor de woningen zelf. Om 
te voorkomen dat er woning gebouwd worden die 
niet passen in de categorie 'middel duur' zullen de 
woningen maximaal een footprint van 70 m2 mogen 
hebben en op maximaal 175 meter eigen grond 
mogen staan. De goothoogte van de woningen 
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mag maximaal 6 meter bedragen en de nokhoogte 
maximaal 9 meter. Voor appartementsgebouwen 
zal gelden dat de goothoogte maximaal 9 meter 
mag bedragen en nokhoogte maximaal 12 meter 

zal bedragen. Voor de sociale woningbouw hoeven 
geen aanvullende eisen opgesteld te worden, deze 
woningen zullen nooit groter worden dan de sociale 
verkoopprijs toelaat. 

Exploitatieplan, openbare ruimte 
In het exploitatieplan kan de gemeente voor de 
openbare ruimte gedetailleerde eisen opstellen 
waaraan ontwikkelende partijen zich moeten 
houden, of ze kan globale eisen opstellen die 
door de ontwikkelende partijen naar eigen inzicht 

geïnterpreteerd kunnen worden en vervolgens ter 
goedkeuring aan de gemeente voorgelegd moeten 
worden. De openbare ruimte die ontstaat bij de 
categorieën wonen in de bosrand en wonen in het 
veld zal uiteindelijk in handen van de gemeente 
komen, maar waar deze ruimte komt te liggen en hoe 
deze er uit gaan zien hangt van de ontwerpen voor 
deze locaties af. Het is daarom niet mogelijk om te 
strikte regels te stellen. Voor deze openbare ruimte 
zullen dus meer globale eisen opgesteld moeten 
worden die vervolgens weer door de gemeente 
getoetst zullen worden. 
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De nieuw aan te leggen wegen die de locaties 

gaan ontsluiten zullen van een lagere orde zijn 
dan de wegen waar zij op aan sluiten, dit zal in de 
materialisering van de wegen zichtbaar moeten 
worden. Dit betekent dat de wegen in ieder geval 
niet geasfalteerd mogen worden. 
Om te voorkomen dat het natuurlijke en groene 
karakter van het gebied wordt aangetast door het 

zicht op lange rijen auto's zullen de parkeerplaatsen 
in de openbare ruimte niet zichtbaar mogen zijn 
vanuit de natuur om de locaties heen. Anders 
gezegd er mogen geen parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd aan de randen van de locaties. 

Exploitatieplan, bos en natuur 
In het grondexploitatieplan kan de gemeente voor 
de openbare ruimte gedetailleerde eisen opstellen 
waaraan ontwikkelende partijen zich moeten 
houden, of ze kan globale eisen opstellen die 
door de ontwikkelende partijen naar eigen inzicht 

geïnterpreteerd kunnen worden en vervolgens ter 
goedkeuring aan de gemeente voorgelegd moeten 
worden. Aangezien Staatsbosbeheer eigenaar en 
beheerder zal zijn van de in het gebied geplande 
natuur en bos is het een logische keuze om 
Staatsbosbeheer samen met de gemeente een 
gedetailleerd plan te laten ontwerpen. Op deze wijze 
kunnen de gemeente en Staatsbosbeheer samen 
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bepalen hoe de openbare natuur er uit gaat zien. 
Tevens weet Staatsbosbeheer zo reeds van te voren 
wat zij gaat kopen en wat zij moet gaan beheren. 
In het plan voor de openbare natuur zal niet alleen 
de natuur ontworpen moeten worden maar zullen 
tevens de ligging en inrichting van wandelpaden 
door het gebied heen bepaalt moeten worden. 

Voor de natuur rondom de waterlopen zal in ieder 
geval gelden dat de waterlopen de ruimte dienen te 
krijgen om een meer natuurlijke route te volgen. De 

waterlopen zullen natuurlijke oevers krijgen met een 
bijzonder flauwe helling zodat een breed beekdal 
ontstaat. De oevers en het beekdal zullen beplant 
worden met riet, gras en andere planten die het 
goed doen op natte ondergronden en die het open 
karakter van het gebied niet aantasten. 

Voor de bosrand zal gelden dat er een verschillende 

typen bomen zullen komen te staan zoals ook in 
de bossen rondom het plangebied het geval is. Er 
zullen in ieder geval ook bomen komen te staan die 
behoorlijk hoog kunnen worden zodat het zicht op 
de Bavelse Berg zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Voor de natuur in de velden geldt dat deze moet 
aansluiten bij het open karakter van het gebied en 
dat deze bij voorkeur onderhoudsarm moet zijn. 



7,4 Belemmeringen en . . 
voorz1en1ngen 

&lemmeringen 
In het gebied ligt een aantal belemmeringen die 
invloed hebben op de mogelijkheden voor het 
bouwen van woningen in het gebied. 

Gasleiding, aan de zuidwest zijde van het gebied 

loopt een gasleiding, die veroorzaakt echter geen 
hinder voor de te realiseren locaties. 

Telecommunicatie, door het gebied lopen van oost 
naar west twee straalpaden voor telecommunicatie. 
In deze straalpaden mag slechts gebouwd worden 
tot een hoogte van 25 en 48 meter. 

Vliegveld, door de aanwezigheid van de 
luchtmachtbasis ten oosten van het gebied lopen er 

door het gebied twee geluidshinder contouren, de 
35 en de 40 Ke contouren. Binnen deze contouren 
mag niet gebouwd worden. Deze contouren gelden 
echter alleen voor het landen en opstijgen van 
straaljagers en aangezien deze niet meer landen en 

opstijgen vanaf deze luchtmachtbasis is het mogelijk 
om deze contouren op te heffen. Tevens lopen door 
het gebied een aantal contouren die beperkingen 
opleggen ten opzichte van de maximale bouwhoogte 
die van oost naar west op loopt van 45 naar 120 
meter. 

Rijksweg, aan de zuid en westzijde van het gebied 
liggen onderzoekszones in verband met mogelijke 
geluidshinder van de daar gelegen rijkswegen. Voor 

woningen die in deze zones gebouwd worden zullen 
extra geluidwerende maatregelen genomen moeten 
worden. 

Milieuhinder, rondom een aantal boeren bedrijven in 
het gebied liggen milieuhinder contouren. Als gevolg 
van deze hindercontouren kan er op een aantal 

plaatsen in het gebied niet gebouwd worden voordat 
deze contouren zijn opgeheven. 
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Voorzieningen 
De voorzieningen voor de locatie zullen in Bavel en 
Dorst gerealiseerd worden. In deze kernen heerst 
in de winkelkern leegstand die goed opgevuld kan 
worden door de extra draagkracht voor winkels die 
ontstaat door de nieuwe bewoners van de locatie. 
De scholen, sportaccommodaties en medische 
voorzieningen zullen gerealiseerd worden in de 

geplande uitbreidingen van Bavel en Dorst die 
grenzen aan het plangebied. De realisatie van de 
voorzieningen en de uitgifte van gronden hiervoor 
brengen in principe geld op. Dit brengt echter minder 

geld op dan woningbouw. Daarom zullen deze 
locaties financieel gecompenseerd worden vanuit de 
planlocatie. Dit kan door middel van bovenplanse 

vereveningen. Hiervoor is € 1.000.000,00 
opgenomen in het plan. 

Planschade 
Wanneer door planontwikkeling de gronden van 
niet ontwikkelende partijen als gevolg van deze 
ontwikkeling (vermeend) in waarde dalen kunnen 

de betreffende eigenaren een claim tot planschade 
indienen. In dit zijn dat de grondeigenaren in 
het gebied die niet mogen ontwikkelen en wiens 
gronden ook niet opgekocht worden voor de aanleg 
van natuur. En de grondeigenaren rondom het 
gebied die niet behoren tot de planontwikkeling 
van de Bavelse Berg, Bavel Zuid en de uitbreiding 
van Dorst. Deze grondeigenaren zouden een 
planschadeclaim in kunnen dienen omdat door de 
aantasting van hun uitzicht en hun rust de waarde 
van hun percelen zou kunnen dalen. Echter doordat 
de agrarische gronden in het gebied voor een groot 
deel in openbare natuur zullen transformeren met 

een veel hogere recreatiewaarde kan dit juist ook 
weer leiden tot een waardestijging van de gronden 
en opstallen. Hoe deze waarde- daling en stijging 
zich tot elkaar verhouden is moeilijk te zeggen, voor 
de zekerheid is in de grondexploitatie daarom een 
post planschade van € 1.000.000,00 opgenomen. 

De exacte waarde van de planschade is moeilijk te 
schatten maar met deze zal hoogstwaarschijnlijk 
niet boven de opgenomen post uitkomen. Verder 
is het voor veel gronden sowieso maar de vraag of 
er sprake is van planschade aangezien de waarde 
van veel gronden in het gebied verbonden is aan 
het agrarische gebruik, en dit gebruik wordt niet 
belemmerd door de aanwezigheid van woningen in 
de omgeving. 

Binnenplanse vereveningen 
Om er voor te zorgen dat alle onderdelen van het 
plan op rendabele wijze gerealiseerd kunnen worden 
is het mogelijk om de kosten van milieuonderzoek, 
archeologisch onderzoek en dergelijke over het 
hele gebied te verdelen. Hiervoor zal een post in de 
grondexploitatie moeten worden opgenomen zodat 
iedereen er evenredig aan bijdraagt. Om er zeker van 

te zijn dat al deze kosten verhaald kunnen worden is 
hiervoor een post opgenomen van € 1.000.000,00. 
Dit bedrag laat zich wederom moeilijk inschatten 
maar de opgenomen post moet deze kosten zonder 

problemen kunnen dekken. 
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Grondexploitatie 

Om de financiële haalbaarheid van het plan te bepalen is een grondex
ploitatie opgesteld. 
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8,1 Exploitatie 
Kostenverhaal 
De kosten mogen alleen verhaald worden als 
deze de opbrengsten niet overstijgen. De 
ontwikkelende partijen maken, na aftrek van alle 
bij de ontwikkeling gemaakt kosten inclusief de 
verwervingswaarde van de gronden, in totaal 
€ 245.253.322,07 winst. De totale door de 
gemeente te maken kosten, inclusief rentekosten, 
zijn slechts € 44.989. 146,20. Dit betekent dat 
deze kosten verhaald kunnen worden. 

Opbrengsten 
Tot de opbrengsten van het in exploitatie brengen 
van de in de exploitatieopzet begrepen gronden 
worden gerekend de raming van: 

de opbrengsten uit subsidies en opbrengsten 
van derden, met uitzondering van van de subsidies 
en bijdragen van de gemeente dan wel genot 
hebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht van de binnen het exploitatiegebied gelegen 
gronden 

de opbrengst uit uitgifte van gronden 
de opbrengst van andere dan de eerder 

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 komen 

Te verhalen kosten 
De grondexploitatiewet maakt het mogelijk om een 
heel scala aan kosten te verhalen. De te verhalen 
kosten zijn opgenomen in een limitatieve lijst. 
Tot de te verhalen kosten behoren verschillende 
soorten kosten, om te beginnen zijn er de eerder 
genoemde inbrengwaarde van de gronden. Ten 
tweede zijn er de aanlegkosten van verschillende 
voorzieningen zoals nutsvoorzieningen, kabels 
en leidingen, infrastructuur; inrichting openbare 
ruimte, bouwwerken ten behoeve van openbaar 
vervoer; sportvoorzieningen en openbare gebouwde 
parkeervoorzieningen. Voor deze kosten geldt dat 
de aanlegkosten verhaald kunnen worden, kosten 
voor beheer; onderhoud of vervanging kunnen niet 
verhaald worden. Kosten voor de voorbereiding, 
ontwikkeling, beheer en toezicht (VTU) van de 
aanleg van de voorzieningen kunnen wel verhaald 
worden. Als laatste zijn er de overige kosten waartoe 
onder andere behoren de kosten voor onderzoek, 
bodemsanering, planschade en gemeentelijke kosten 
voor het opstellen van ruimtelijke plannen. 

Berekening van de kosten 
De aan het exploitatiegebied toe te rekenen 
kosten worden vastgesteld door de totale kosten 
van de grondexploitatie, met inbegrip van de 
inbrengwaarden van de gronden, bij elkaar op 
te tellen. Op basis van de exploitatieopzet kan 
vervolgens een kostenopzet worden opgesteld, 
die aangeeft welke kosten verhaald en verevend 
zullen worden. Niet alle kosten in de opzet vallen 
echter volledig om te slaan op de percelen in het 
exploitatiegebied omdat ze ook ten goede komen 
aan andere delen van de gemeente. Daarom zal van 
alle kosten in de exploitatieopzet moeten worden 
aangegeven of en in welke mate ze ten laste van 
het exploitatiegebied worden gebracht. Van de 
totale toe te rekenen kosten worden afgetrokken 
de door de gemeente ontvangen of te ontvangen 
subsidies en bijdragen van derden in verband met 
de grondexploitatie. De hoogte van te verhalen 
kosten wordt bepaald door de kosten af te zetten 
tegen de opbrengsten. Als de opbrengsten hoger 
zijn dan de kosten worden alle kosten verhaald, zo 
niet dan worden geen hoger bedrag verhaald dan de 
opbrengsten. 
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Rentekosten, rente opbrengsten, kostenstijging en opbrengsten stijging per 1 juni 

Kosten 
Verwervingskosten Beginwaarde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Eindwaarde 

Natuur (na aftrek van opbr. verk. aan SBB) ( 2.210.642,50 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 ( 221.064,25 
Infrastructuur ( 508.567,50 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 ( 50.856,75 

Realisatiekosten 
Natuur ( 13.263.855,00 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 ( 1.326.385,50 
Infrastructuur ( 6.344.137,50 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 ( 634.413,75 

Kasten planontwikkeling 25% ( 4.901.998,13 ( 490. 199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 ( 490.199,81 
Bovenplanse vereveningen ( 1.000.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 
Planschade ( 1.000.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 
Binnenplanse vereveningen ( 1.000.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 ( 100.000,00 
Onvoorzien 10% ( 1.960.799,25 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 ( 196.079,93 

Totaal kosten ( 32.189.999,88 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 3.218.999,99 ( 32.189.999,88 
Kostenstijging 3,0% ( 965.700,00 ( 48.285,00 ( 144.855,00 ( 241.425,00 ( 337.995,00 ( 434.565,00 ( 531.135,00 ( 627 0 705,00 ( 724.275,00 ( 820.845,00 ( 917.415,00 ( 4.828.499,98 
Totaal exclusief rentekosten ( 33.155.699,87 ( 3.267.284,99 ( 3.363.854,99 ( 3.460.424,99 ( 3.556.994,99 ( 3.653.564,99 ( 3.750.134,99 ( 3.846.704,99 ( 3.943.274,98 ( 4.039.844,98 ( 4.136.414,98 ( 37.018.499,86 
Rentekosten 45% ( 1.492.006 49 ( 1.396. 764 33 ( 1.286.674 53 ( 1.167.893 43 ( 1.040.421 03 ( 904.257 33 ( 759.402 33 ( 605.856 04 ( 443.618 44 ( 272.689 54 ( 93 .069 34 ( 7.970.646 34 
Totaal kosten ( 34.647.706 37 ( 4.664.049 32 ( 4.650.529 52 ( 4.628.318 42 ( 4.597.416 02 ( 4.557.822 32 ( 4.509.537 32 ( 4.452.561 02 ( 4.386.893 42 ( 4.312.534 52 ( 4.229 .484 32 c 44.989.146 20 

Kostenverhaal 
Te verhalen kosten Beginwaarde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201 7 2018 2019 2020 Eindwaarde 

Kostenverhaal wonen in de bosrand ( 18.745.477,58 ( 1.874,547,76 ( 1.874.547,76 ( 1.874.547,76 ( 1.874 .547,76 ( 1.874.547,76 ( 1.874.547,76 ( 1.874.547,76 ( 1.874.547,76 ( 1.874.547,76 ( 1.874.547,76 
Kostenverhaal wonen in het veld ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 
Kostenverhaal wonen langs het lint ( 26.243.668,62 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 ( 2.624.366,86 

Totaal kostenverhaal ( 44.989.146,20 ( 4 .498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 4 .498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 4.498.914,62 ( 44.989.146,20 
Opbrengsten stijging 1,0% ( 449.891,46 ( 22.494,57 ( 67.483,72 ( 112.472,87 ( 157.462,0 1 ( 202.451,16 ( 247.440,30 ( 292.429,45 ( 337.418,60 ( 382.407,74 ( 427.396,89 ( 2.249.457,31 
Totaal exclusief rente opbrengsten ( 45.439.037,66 ( 4.521.409,19 ( 4.566.398,34 ( 4.611.387,49 ( 4.656.376,63 ( 4.701.365,78 ( 4. 746.354,92 ( 4.791.344,07 ( 4.836.333,22 ( 4.881.322,36 ( 4.926.311,51 ( 47.238.603,51 
Rente opbrengsten 45% ( 2.044.756 69 ( 1.932.902 43 ( 1. 746.647 36 ( 1.556.343 28 ( 1.361.990 16 ( 1.163.588 03 ( 961.136 87 ( 754.636 69 ( 544.087 49 ( 329.489 26 ( 110.842,01 ( 10.461.663 58 
Totaal kostenverhaal ( 47.483.794 36 ( 6.454.311 62 ( 6.313.045 70 ( 6.167.730 76 ( 6 .018.366 80 ( 5.864.953 81 ( 5.707.491 80 ( 5.545.980 76 ( 5.380.420 70 ( 5.210.811 62 ( 5.037. 153 52 c 57.700.267 09 

Grondex loitatie 
Eindwaarde 

Totale investeringskosten ( 44.989.146,20 
Totale verhaalde kosten ( 57.700.267,09 
Terua te betalen rente oobrenosten ( 12.711.120 89 ( 12.711.120 89 
Eindsaldo c 0 00 

Opbrengsten Inbrengwaarde Kostenverhaal Winst na Rente retour Eindresultaat 
kostenverhaaI 

Wonen in de bosrand € 66.267.132,30 € 18.745.477,58 € 47.521.654,72 € 5.296.300,37 € 52.817.955,09 
Wonen in het veld € 132.937.416,57 € 0,00 € 132.937.416,57 € 0,00 € 132.937.416,57 
Wonen langs het lint € 46.048.773,20 € 26.243.668,62 € 19.805.104,58 € 7.414.820,52 € 27.219.925,10 
Totaal € 245.253.322,07 € 44.989.146,20 € 200.264.175,87 € 12.711.120,89 € 212.975.296,76 
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Toedeling Kosten 
In het gebied worden in totaal 2861 woningen 
gebouwd verdeeld over drie categorieën, wonen 
in de bosrand, wonen in het veld en wonen langs 
het lint. Voor kostenafdracht wordt per vierkante 
meter bij de categorie wonen in de bosrand € 
132,68 winst gemaakt, bij de categorie wonen in 
het veld € 51,65 en bij de categorie wonen langs 
het lint € 216,56. Deze bedragen liggen vrij ver uit 
elkaar, daarom zal bij het omslaan van de kosten 
de categorie wonen langs het lint 5 keer zoveel 

afdragen als de categorie wonen in de bosrand 
en hoeft de categorie wonen in het veld niets af 
te dragen. Hierdoor wordt de winst per vierkante 
meter na kostenafdracht bij de categorie wonen in 
de bosrand € 95,1 5 winst gemaakt, bij de categorie 
wonen in het veld € 51 ,65 en bij het de categorie 
wonen langs het lint € 93, 14. Het verschil in 
winst per vierkante meter tussen de categorieën 
wonen in de bosrand en wonen langs het lint is 
hierdoor zo goed als verdwenen. De categorie 
wonen in het veld blijft echter ver achter bij deze 

categorieën. Dit zou alleen opgelost kunnen worden 
door de categorie wonen in het veld financieel te 
stimuleren. Hierdoor ontstaat echter een risico voor 
de gemeente indien de categorie wo.nen in het veld 
wel wordt ontwikkeld en het de categorieën wonen 
in de bosrand en wonen langs het lint niet. In dat 
geval zou de gemeente de ontwikkelende partijen 
van de categorie wonen in het veld geld moeten uit 
keren zonder dat zij zelf geld ontvangt. Omdat dit 
niet wenselijk is zal de categorie wonen in het veld 
niet financieel gesteund worden. De ontwikkelende 
partijen in de categorie wonen in het veld maken 
ondanks de laagste winst per vierkante meter; per 
ontwikkelende partij toch nog € 1.984.140,55 
winst, bij de categorie wonen langs het lint is dit 
€ 460.583,83 en bij de categorie wonen in de 
bosrand € 1.980.068,95. 

Toedeling kosten 
Bij het omslaan van de kosten over het gebied wordt 
een onderscheid gemaakt in uitgiftecategorieën, 
gebruikmakende van het profijtbeginsel en het 
draagkrachtbeginsel. Het is aan de gemeente om 
te bepalen in welke verhouding de verschillende 
uitgiftecategorieën de kosten moeten dragen. Hierbij 
doet zich de complicatie voor dat er bij verschillende 
uitgiftecategorieën verschillende eenheden 
worden gehanteerd, om de kosten te kunnen 
omslaan moeten alle eenheden naar een bepaalde 
basiseenheid worden geconverteerd. Vervolgens 

kan per voor elke uitgiftecategorie een gewicht 
per basiseenheid worden toegekend, zo ontstaan 
gewogen eenheden. Het te verhalen bedrag per 
basiseenheid wordt berekend door het totaal aantal 
basiseenheden in het gebied bij elkaar op te tellen 
en vervolgens de totale om te slane kosten door dit 
totaal te delen. De bijdrage per vergunning wordt 
bepaald door het aantal gewogen eenheden per 
vergunning bij elkaar op te tellen en vervolgens te 
vermenigvuldigen met het bedrag per basiseenheid. 

De bijdrage per vergunning wordt bepaald door het 
aantal gewogen eenheden per vergunning bij elkaar 
op te tellen en vervolgens te vermenigvuldigen met 
het bedrag per basiseenheid. Van dit totaalbedrag 
wordt vervolgens de inbrengwaarde en de door 
de eigenaar gemaakte kosten voor de exploitatie 
afgetrokken. De door de eigenaar gemaakte kosten 
worden gelijk getrokken aan de kosten die hiervoor 
in de exploitatieopzet zijn opgenomen, er wordt dus 
niet gekeken naar de werkelijke kosten. 



Gewogen eenheden per uitgiftecategorie 

Uitgiftecategorie 
Wonen In de bosrand 
Wonen In het veld 
Wonen langs het lint 
Totaal 

Verhaalbare exploitatiekosten 
Bijdrage per gewogen eenheid 

Bijdrage per uitgiftecategorie 

Uitgiftecategorie 
Wonen in de bosrand 
Wonen in het veld 
Wonen langs het lint 

Wonen in de bosrand 

Winst per ingebrachte m2 voor kostenverhaal 

Winst per ingebrachte m2 na kostenverhaal 

Verwervingskosten 
Opbrengst per ingebrachte m2 

Wonen in het veld 

Winst per ingebrachte m2 voor kostenverhaal 

Winst per ingebrachte m2 na kostenverhaal 

Verwervingskosten 
Op_brengst per ingebrachte m2 

Wonen langs het lint 

Winst per ingebrachte m2 voor kostenverhaal 

Winst per ingebrachte m2 na kostenverhaal 

Verwervingskosten 
Opbrengst per ingebrachte m2 

Aantal 
225 

2573 
63 

Bijdrage per eenheid 
€ 83.313 
€ 83.313 
€ 83.313 

€ 132,68 

c 95,15 

( 3,70 
( 98,85 

€ 51,65 

c 51,65 

( 3,70 
€ 55,35 

( 216,56 

c 93,14 

( 3,70 
€ 96,84 

Eenheden Totaal 
1 225 
0 0 
5 ------::-31~5:1 

540 

€ 44.989.146 
€ 83.313 

Eenheden Totaal 
1 € 83.313 
0 ( 0 
5 € 416.566 



FASERING 

Fasering 
Per jaar neemt het aantal boerenbedrijven in 
Nederland af met 3% (LNV, 2008, CBS 2009, 
Schnabel 2001). Dit betekent dat per jaar 3% van 
de boeren hun bedrijf beëindigen. In dit plan wordt 

de beëindiging van het bedrijf financieel extra 
aantrekkelijk gemaakt. Gezien de moeilijke tijden 
waarin de landbouw zich bevindt is het hierdoor 
goed denkbaar dat de bedrijfsbeëindiging in het 
gebied aanzienlijk hoger wordt Het is moeilijk in 
te schatten hoe hoog de bedrijfsbeëindiging zal 
worden, 10% lijkt echter een realistische schatting. 
Er van uit gaande dat er ieder jaar evenveel boeren 
in het gebied hun bedrijf beëindigen betekent dit dat 
het 10 jaar duurt voordat alle boeren in het gebied 
hun bedrijf beëindigd hebben. De planhorizon 
is daarom vastgesteld op 1 0 jaar, dit sluit zo 

tevens aan bij de wettelijke actualisatie plicht voor 
bestemmingsplannen. 

Door een juiste fasering kunnen de rentekosten laag 
gehouden worden en kan het financiële risico voor 
de gemeente beperkt worden. Om dit te bereiken 
moeten de door de gemeente te maken investeringen 

zo ver mogelijk worden uitgesteld terwijl de 
inkomsten voor de gemeente zo veel mogelijk naar 
voren moet worden geschoven. 

Infrastructuur 
Uit het verkeersmodel van de gemeente Breda blijkt 
dat 30% van het verkeer richting Breda en de A27 

zal gaan. Uit onderzoek met het computerprogramma 
Capacito (www.trenso.nl) blijkt dat problemen met de 
afwikkeling van verkeer ontstaan bij 4500 voertuigen 
per arm op een kruising. Uitgaande van 5, 7 
autoverplaatsingen per dag per huishouden betekent 

dit dat vanaf 2250 woningen het aan te raden is 
122 nieuwe wegen aan te leggen. Er van uitgaande dat 

er ieder jaar evenveel woning gebouwd worden 

zou dit betekenen dat het na 7 jaar noodzakelijk 
is om nieuwe infrastructuur aan te leggen. Om de 
recreatieve waarde van de bestaande wegen niet 
aan te tasten is het echter aan te raden deze wegen 
eerder aan te leggen. 

Kabels en leidingen 
De kabels en leidingen in het gebied hebben 

een zeer beperkte capaciteit. Zonder aanleg van 
aanvullende kabels en leidingen kunnen er slechts 

een beperkt aantal nieuwe woningen aangelegd 
worden. Uit de structuurvisie rood en groen 
(Gemeente Breda, 2008) blijkt dat er per lint in het 
buitengebied ongeveer tien woningen gebouwd 
kunnen worden. Dit betekent dat er in het gebied 

ongeveer 50 a 60 woningen gebouwd kunnen 
worden zonder dat er kabels en leidingen aangelegd 
hoeven te worden. Daarnaast kunnen er in de delen 

van het gebied die grenzen aan Bavel, Bavel Zuid, 
Bavelsche Berg, Hoogeind en Dorst woningen 

gebouwd worden die aangesloten worden op de 
kabel en leidingnetwerken van de aangrenzende 
gebieden. 

Belemmeringen 
De milieuhinder contouren in het gebied zorgen 
er voor dat een aantal kavels niet ontwikkeld kan 
worden voordat deze contouren zijn opgeheven. 
Door de verwachte snelheid van bedrijfsbeëindiging 
zal dit in de meeste gevallen geen probleem zijn. 

Fasering 
De fasering van het gebied zal in vijf fasen verlopen. 

Fase 1 Oaar 1 en 2), vanaf deze fase mogen de 
kavels in de categorieën wonen in de bosrand en 
wonen in het veld die direct, of via een kavel van de 
gemeente of Staatsbosbeheer, grenzen aan kabel 
en leiding systemen rondom het plangebied worden 
gerealiseerd. Tevens mogen vanaf deze fase alle 
kavels in de categorie wonen langs het lint worden 
gerealiseerd. Vanaf deze fase zal de gemeente 
geleidelijk kavels opkopen die bestemd zijn voor 
natuu rontwikkeling. 

Fase 2 Oaar 3 en 4), aan het begin van deze 
fase worden de Tiendweg, Wouwerbeekseweg 
en Zandpad heringericht en voorzien van nieuwe 
kabels en leiding. Vanaf deze fase mogen de kavels 
in de categorieën wonen in de bosrand en wonen 

in het veld kavels die grenzen aan deze wegen 
worden ontwikkeld. De kabels en leidingen onder de 
Tiendweg, Wouwerbeekseweg en het Zandpad zullen 
via een kavel dat eigendom is van de gemeente 
aangesloten worden op de kabel en leiding 
netwerken van Bavel Zuid. 



Fasering 

Wonen in de bosrand Wonen in het veld 
Jaar Nodig Vrijgegeven Verschil Nodig 

1 2 17 15 
2 5 17 12 
3 7 17 10 
4 10 17 7 
5 12 17 5 
6 14 17 3 
7 17 22 5 
8 19 22 3 
9 22 24 2 

10 24 24 0 

Fase 3 Gaar 5 en 6), aan het begin van deze fase 
zullen de nieuwe ontsluitingswegen aangelegd 

worden inclusief kabels en leidingen. Vanaf deze 

fase mogen de kavels in de categorieën wonen in de 

bosrand en wonen in het veld kavels die grenzen aan 

deze weg worden ontwikkeld. 

Fase 4 Gaar 7 en 8), aan het begin van deze fase 

worden de Akkerweg en de Lage Aard heringericht 

en voorzien van nieuwe kabels en leiding. Vanaf 

deze fase mogen de kavels in de categorieën wonen 

in de bosrand en wonen in het veld kavels die 

grenzen aan deze wegen worden ontwikkeld. 

Fase 5 Gaar 9 en 1 0), vanaf deze fase mogen de 

kavels in de categorieën wonen in de bosrand en 

wonen in het veld kavels ontwikkeld worden die voor 

de aansluiting op kabels en leiding afhankelijk zijn 

van de ontwikkeling van andere kavels. 

Door deze fasering worden de kosten voor de 

gemeente gespreid gemaakt en ook gedeeltelijk 

uitgesteld. Daarnaast worden op deze wijze de 

kavels die inkomsten voor de gemeente gaan 

genereren grotendeels al vanaf het begin vrijgegeven 

voor ontwikkeling. Tevens wordt op deze wijze 

bereikt dat er nagenoeg ieder jaar voldoende kavels 

in de verschillende categorieën aanwezig zijn om te 

ontwikkelen. 

Vrijgegeven 

7 14 
13 14 
20 34 
27 34 
34 44 
40 44 
47 49 
54 49 
60 67 
67 67 

Wonen langs het lint 
Verschil Nodig Vrijgegeven Verschil 

7 4 43 39 
1 9 43 34 

14 13 43 30 
7 17 43 26 

11 22 43 22 
4 26 43 17 
2 30 43 13 

-5 34 43 9 
7 39 43 4 
0 43 43 0 



8,2 Risico factoren 

Financieel risico 
Bij het ontwikkelen van de locatie door gebruik te 

maken van particulier initiatief bestaat het risico 

dat niet alle delen van het plan ontwikkeld worden. 

In het ergste geval kan zelfs het grootste deel van 

het plan niet ontwikkeld worden. Ruimtelijk zal dit 

voor het gebied tot gevolg hebben dat delen van 

het gebied hun agrarische functie, en de daarbij 

behorende uitstraling, zullen behouden. Aangezien 

de inrichting van de ontwikkelingen In het gebied 

hierbij aansluiten is dit geen probleem. Financieel 

heeft dit echter wel grote consequenties voor de 

gemeente. De gemeente verplicht zichzelf tot een 

investering van € 34.647.706,37 over een periode 

van 1 0 jaar. Als (grote) delen van het gebied niet 

ontwikkeld worden dan loopt de gemeente een 

groot financieel risico. Om dit risico te beperken 

is het financieel zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt 

om te ontwikkelen voor de grondeigenaren in 

het gebied. Dit in combinatie met de moeilijke 

tijden waarin agrariërs nu zitten maakt het zeer 

onwaarschijnlijk dat grote delen van het gebied niet 

ontwikkeld worden. Mocht dit onverhoopt toch het 

geval zijn dan heeft de gemeente nog een financieel 

vangnet Doordat de gemeente zelf gronden in 

het gebied bezit die ontwikkeld mogen worden 

kan zij met de ontwikkeling van deze gronden € 

31 .956.487,99 verdienen. Daarnaast bezit de 

gemeente ook gronden die in het plan bestemd zijn 

om aangekocht te worden voor natuurontwikkeling 

voor € 1 5,00 per vierkante meter, deze gronden zijn 

in werkelijkheid echter slecht € 3,00 per vierkante 

meter waard. Deze overwaardering van de gronden 

levert de gemeente nog eens € 654.585,50 

op. Bij elkaar betekenen deze opbrengsten een 

totale opbrengst van € 32.611.073,49 voor de 

gemeente. Dit betekent dat zelfs als de gemeente 

de enige partij is die haar gronden in het gebied 

ontwikkelt dit al bijna voldoende opbrengsten 

genereert om de investeringen van de gemeente te 

dekken. Wel moet onderkend worden dat wanneer 

deze ontwikkelingsstrategie op een ander gebied 

toegepast zou worden waar de gemeente niet over 

te ontwikkelen gronden bezit er wel degelijk grote 

financiële risico's zouden zijn. Deze risico's zouden 

dan wel gedeeltelijk afgedekt kunnen worden door 

een goede fasering van het project en door het zo 

aantrekkelijk mogelijk maken van het ontwikkelen 

van de gronden voor de in het gebied aanwezige 

partijen. 

Naast de eerder genoemde opbrengsten van 

de gemeente biedt de grondexploitatiewet de 

gemeente de mogelijkheid om maximaal 5% winst 

te maken op de ontwikkeling van de locatie in het 

1 24 geval dat de door de gemeente geraamde kosten 

niet meer de 5% hoger uitvallen dan de werkelijk 

gemaakte kosten. Dit kan de gemeente, in het 

geval dat alle partijen ontwikkelen, dus nog eens 

een kostenbesparing/opbrengst van maximaal € 

9.050.940,44 opleveren. 

Juridisch risico 
Een tweede risico ontstaat doordat bij de 

ontwikkeling door middel van toelatingsplanologie 

er geen afspraken zijn tussen de gemeente en 

de ontwikkelende partijen. Alle ontwikkelingen 

vinden plaats op basis van een door de gemeente 

opgesteld juridisch kader: Het is niet ondenkbaar dat 

ontwikkelende partijen de grenzen van dit juridische 

kader gaan opzoeken om zodoende meer rendement 

uit hun gronden te behalen, met als mogelijk gevolg 

dat de gemeente niet alle gemaakte kosten kan 

verhalen of dat er ruimte onwenselijke situaties 

ontstaan. Om dit te voorkomen heeft de wetgever 

twee zekerheden in de wet ingebouwd. Ten eerste 

zijn het exploitatieplan en het bestemmingsplan aan 

elkaar gekoppeld, beide moeten tegelijkertijd worden 

vastgesteld. Op deze wijze wordt voorkomen reeds 

vla het bestemmingsplan een bouwtitel verkregen 

kan worden zonder dat via het exploitatieplan een 

betalingsverplichting wordt opgelegd. Ten tweede is 

er een limitatieve kostensoortenlijst opgesteld waarin 

alle te verhalen kosten vermeld staan. Hierdoor is 

er voor de gemeente direct de zekerheid dat er 

geen bezwaar gemaakt kan worden tegen de te 

verhalen kosten. Voor de ontwikkelende partij heeft 

dit als voordeel dat zij niet bang hoeven te zijn dat 

de gemeente meer kosten zal verhalen dan dat de 

wet toelaat. Echter, doordat de wet nog maar sinds 

kort van kracht is. is er nog geen jurisprudentie op 

dit gebied. Daarom zal er in de beginperiode nog 

wel enige onzekerheid bestaan Indien ontwikkelde 

partijen naar de rechter stappen om delen van het 

exploitatieplan aan te vechten. 

Kostenverhaal 
Een derde risico wordt gevormd door het 

daadwerkelijk verhaal van de kosten. Om te 

voorkomen dat ontwikkelende partijen wei hun 

gronden ontwikkelen maar niet hun bijdrage 

betalen is het kostenverhaal gekoppeld aan de 

bouwvergunning. Hierdoor wordt het mogelijk 

een bouwvergunning te weigeren indien niet 

voldoende is verzekerd dat de bijdrage betaald 

zal worden. Door de betaling van deze bijdrage 

reeds te verzekeren voor de ontwikkeling van de 

gronden begint kan bij het niet nakomen van de 

betalingsafspraken de bouw stilgelegd worden. 



Opbrengsten gemeente 
Kavels in eigendom Geplande ontwikkeling 
gemeente 

11 Natuur behouden 
30 Aankopen voor natuurontwikkeling 
31 Ontwikkelen wonen in het veld 
32 Aankopen voor natuurontwikkeling 
33 Ontwikkelen wonen In het veld 
BB Ontwikkelen wonen langs het lint 

131 Aankopen voor natuurontwikkeling 
132 Aankopen voor natuurontwikkeling 
144 Natuur behouden 
145 Aankopen voor natuurontwikkeling 
165 Aankopen voor natuurontwikkeling 
172 Ontwikkelen wonen in het veld 
1Bl Ontwikkelen wonen in het veld 
1B4 Ontwikkelen wonen in het veld 
187 Aankopen voor natuurontwikkeling 
209 Ontwikkelen wonen In de bosrand 
210 Ontwikkelen wonen In de bosrand 
212 Ontwikkelen wonen In de bosrand 
230 Natuur behouden 

Totale opbrengst ontwikkeling 
Totale opbrengst hogere inbrengwaarde 
Totaal 

Hinderr:ontouren 

Door de aanwezigheid van hindercontouren bij een 
aantal kavels in het gebied is een aantal partijen 
voor de ontwikkeling van hun gronden afhankelijk 
van het opheffen van deze hindercontouren. Dit 
geeft de partijen die een hindercontour op hun kavel 
hebben liggen een bepaalde macht Hetzelfde geldt 
voor de partijen die voor de ontsluiting van hun 
gronden afhankelijk zijn van andere partijen omdat 
zij niet direct aan een weg grenzen. De partijen van 
wie deze partijen afhankelijk zijn bezitten hierdoor 

ook een 

Luchtmachtbasis 

Door het plan lopen twee geluidshinder 
contouren, de 35 en de 40 Ke contouren, van de 
luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Binnen deze contouren 
mag niet gebouwd worden. Deze contouren gelden 
echter alleen voor het landen en opstijgen van 
straaljagers en aangezien deze niet meer landen en 
opstijgen is er in het plan vanuit gegaan dat deze 
contouren opgeheven worden. Op dit moment is 
de luchtmacht echter geenszins van plan afstand 
te nemen van deze contouren. De luchtmacht staat 
onder leiding van het Ministerie van defensie dat 
op haar beurt wordt geleid door de Minister van 
Defensie. De Minister van Defensie heeft tevens 
zitting in de ministerraad en het parlement en maakt 
dus onderdeel uit van het politieke spel. Zodoende 
is hij dus ook gevoelig voor politieke druk en 
partijpolitieke belangen. Door hier op een juiste 

wijze gebruik van te maken is het denkbaar dat door 
de luchtmacht afstand gedaan wordt van de 35 en 

40 Ke contouren. 

Opbrengst Opbrengst hogere 
ontwikkeling inbrengwaarde 

( 122.251,70 
( 1.939.136,40 

( 104.236,40 
( 1.614.262,67 

( 7B7.005,25 
( 192.04B,50 
( 225.174,60 

( 9.146,40 
( 1.727,90 

( 905.620,55 
( 1.352.202,00 

( 607.751,61 

( 16.822.962,15 
( 6.203.827,10 
( 1.723.720,25 

€ 31.956.4B7,99 
€ 654.585,50 

€ 32.611.073,49 

EIGENDOM GEMEENTE 



126 

8,3 Aandachtspunten 

Beheer natuur 
In het plan wordt alle grond die bestemd is voor 
natuur doorverkocht aan Staatbosbeheer. Dit kan 
omdat het om een groot aaneengesloten stuk natuur 

gaat van ruim 300 hectare. Doordat deze nieuwe 
natuur tussen de Boswachterij Dorst en Boswachterij 
Chaam in ligt en als verbinding hiertussen kan 

dienen is de aankoop van deze gronden voor 
Staatsbosbeheer extra interessant In het geval dat 

deze ontwikkelingsstrategie op een ander gebied 
toegepast zou worden waarbij minder grote stukken 
natuur ontwikkeld worden zou het wel eens zo 
kunnen zijn dat Staatsbosbeheer geen interesse 
heeft in de aankoop van deze gronden. In dat geval 
zal naar een andere manier gezocht moeten worden 
om deze gronden te beheren. 

Renteopbrengsten 
De grondexploitatiewet geeft aan dat eventuele 
renteopbrengsten uit het plan terugbetaald moeten 
worden aan de partijen die kostenverhaal hebben 
afgedragen. De wijze waarop dit moet gebeuren 
is echter niet aangegeven. In het plan is er voor 
gekozen dit naar rato van afgedragen kosten te doen. 
Het is echter denkbaar dat hierin ook het moment 
van afdracht verrekend moet worden. Over het geld 
van een partij die in het eerste jaar ontwikkeld wordt 
namelijk meer rente ontvangen dan over het geld van 
een partij die in het laatste jaar ontwikkeld. Gezien 
de vrijheid die ontwikkelende partijen hebben om 
zelf te bepalen wanneer ze hun gronden ontwikkelen 
is het niet mogelijk hier nu reeds rekening mee te 
houden. Voor de grondexploitatie op zich heeft dit 

echter geen gevolgen, de individuele opbrengsten 
per ontwikkelende partij kunnen hierdoor wel op 
beperkte mate beïnvloed worden. 

Voorzieningen, planschade en blnnenplanse 
vereveningen 
Voor de te verwachten planschadeclaims, de 
binnenplanse vereveningen en de realisatie van 
voorzieningen buiten het plangebied zijn drie ruim 
geschatte kostenposten opgenomen. Dit is gedaan 
om aan te tonen dat deze kosten door het plan te 
dragen zijn. Omdat het niet toegestaan is kosten 
te verhalen die niet gemaakt worden zullen deze 
bedragen nader onderzocht moeten worden. Dit 
gaat, gezien de tijd die dat zou kosten, voor dit 
onderzoek echter te ver en zou zijn doel voorbij 
streven, daarom is voor de ruime schattingen 
gekozen. 

Gebruikte bedragen 
Bij de financiële uitwerking is veelal gebruik gemaakt 
van bedragen die verkregen zijn door middel 
gesprekken met professionals. Deze bedragen 
zijn afhankelijk van factoren als tijd en locatie en 
dienen daarom bij daadwerkelijk toepassing van 

deze strategie altijd opnieuw bepaald te worden. 
Deze gegevens vormen tevens vaak gevoelige 
bedrijfsinformatie, daarom zijn hiervoor geen 
literatuurverwijzingen aanwezig. 



128 



Terugkoppeling 
. 

~~· . . 

[·~Aan de planontwikkeling lag de vraag ten grondslag of het mogelijk is om 
~ et behulp van de nieuwe grondexploitatiewet een landelijk woonmilieu 

• e realiseren dat de dynamiek in het tussenland weet te gebruiken om de 
11 huidige ruimtelijke kwaliteit te bewaren. Om te kunnen beoordelen of er 

aan de doelstellingen is voldaan is een globaal ontwerp gemaakt voor de 
locatie. 



Behouden huidige 
kwaliteiten 
Om een landelijk woonmilieu te realiseren dienen in 
de eerste plaats de huidige landelijke kwaliteiten van 

het gebied behouden te blijven. 

Open en groen karakter van het gebied 
De openheid van het gebied wordt aangetast, maar 
doordat er slechts in lage dichtheden gebouwd zal 
worden zal het gebied nog altijd veel opener zijn 

dan de stad. Het open profiel van de wegen en de 
vergezichten worden grotendeels behouden. Ook 
het groene karakter van het gebied wordt aangetast, 
maar doordat alle niet te bebouwen grond zal 
transformeren in natuur (69% van het plangebied) 
zal het gebied een groen karakter behouden. 

Afwisseling open en gesloten 
Doordat er alleen langs de reeds bebouwde linten 

gebouwd mag worden en de bebouwing in de 
velden op ruime afstand (50 meter) van de linten 
komt te liggen blijft het huidige onderscheid tussen 
open en gesloten delen vanaf de weg zeer goed 

waarneembaar: 

Profiel wegen en linten 
Het profiel van een aantal wegen in het gebied zal 

blijven zoals het nu is. Van een aantal wegen zal het 
profiel aangepast worden om de verkeerstoename 
aan te kunnen. De wegen waarvan het profiel wordt 
aangepast zullen een profiel krijgen dat vergelijkbaar 
is met dat van de wegen die niet aangepast worden, 
de groene bermen, watertopen en bomenrijen zullen 
behouden blijven. De nieuwe profielen zullen dus 
prima aansluiten bij het huidige profiel. 
Nieuwbouw langs de linten zal op ruime afstand 
van de weg gerealiseerd worden in de vorm van 
vrijstaande woningen zodat het profiel van de linten 
ook niet wordt aangetast. 

!'"1" -
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Afwisseling zicht dichtbij en veraf 
De afwisseling tussen zicht dichtbij en veraf langs 
de wegen blijft bestaan ook al wordt de verhouding 
gewijzigd door dat er meer bebouwing langs de 
linten komt te staan. De linten worden echter niet 
volgebouwd waardoor deze afwisseling tussen zicht 

dichtbij en veraf niet zal verdwijnen. 
Doordat er in de velden compacte woningclusters 
zullen komen te staan, zal de afwisseling tussen zicht 
dichtbij en zicht veraf het gebied in ge"•"ntensiveerd 

worden. 

Ligging 
De goede ligging van het gebied wordt optimaal 
benut door het gebied goed aan te sluiten op Breda 
en de omliggende rijkswegen en door een natuurlijke 
opstap te creëren naar de natuurgebieden in de 

omgeving. 

Water 
De potenties van de watertopen in het gebied 
worden benut door deze een ruim natuurtijk beekdal 
te geven en door deze een meer natuurtijkere loop te 
laten hebben. 

BEHOUD AFWISSELING OPEN EN GESLOTEN 



Kenmerken landelijk 
woonmilieu 
Naast het behoud van de huidige kwaliteiten dient 
een landelijk woonmilieu te liggen aan de rand 
van de stad, dient het groen te zijn en dient de 
bebouwingsdichtheid laag te zijn. 

LOCAti~ 

De locatie ligt aan de rand van de stad en vlak 

bij infrastructuur op regionaal en landelijk niveau 
zoals door een groot aantal mensen met landelijke 
woonwensen wordt gewenst 

Aanwezigheid van groen 
Van de ruim 488 hectare plangebied wordt iets 

meer dan 339 hectare natuur gerealiseerd. Van het 
plangebied bedraagt 69 procent openbare natuur. 
Dit is aanzienlijk meer dan de percentages groen die 
in vinex locaties worden gerealiseerd. 

Lage bebouwingsdichtheid 
In het plangebied zullen naast de 118 reeds 
aanwezige woningen nog eens 2861 woningen 
worden gerealiseerd op ruim 488 hectare grond. De 
bebouwingsdichtheid in het gebied bedraagt daarom 
6,1 woningen per hectare. Dit is aanzienlijk lager dan 
de 28 woningen per hectare die gemiddeld op vinex 
locaties worden gerealiseerd (VROM, 2007). 

BEHOUD AFWISSELING ZICHT DICHTBIJ EN VERAF 



-
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Maatschappelijk draagvlak 

Bij het ontwikkelen van de locatie door middel van toelatingsplanologie zijn er een aantal 
knelpunten en risico's. Deze knelpunten kunnen wellicht opgelost worden door het creëren van 
maatschappelijk draagvalk. 



Maatschappelijke 
draagvlak 
Om ruimtelijke projecten goed te laten verlopen 
is maatschappelijk draagvlak van groot belang. 
Belanghebbenden kunnen namelijk, wanneer er een 

gering draagvlak bestaat voor plannen, op basis 
van hun juridische bezwaarmogelijkheden en hun 
contacten met politieke partijen het planproces 
vertragen en zelfs uitstellen. Maatschappelijk 

draagvlak heeft echter geen eenduidige betekenis. 
In de beginfase van een ontwikkeling wordt het 
vooral afgemeten aan de mate van consensus met de 
overlegpartners, in de realisatiefase van een project 
wordt het vooral afgemeten aan de weerstand die 
een project oproept (RLG, 2001). Maatschappelijk 
draagvlak is dan ook niet iets dat gemaakt of 
verworven kan worden, het kan ontstaan als resultaat 
van zorgvuldig handelen (Pel & Verbart, 1997). 

Er kunnen verschillende gradaties van draagvlak 
onderscheiden worden: 

Acceptatie 
Instemming, naast acceptatie ook inhoudelijke 
instemming 

Actie, naast acceptatie en/of instemming ook 
maatschappelijke doorwerking 
Risicovolle actie, naast actie ook risicovolle 

doorwerking zoals bv investering 

Daarnaast is er onderscheid te maken in 
verschillende vormen van draagvlak: 

Maatschappelijk 
Ambtelijk 
Politiek 

Economisch 

Het maatschappelijk draagvlak kan vervolgens 
opgedeeld worden in twee typen: 

Bewoners en omwonenden 
Toekomstige bewoners, gebruikers 

Om maatschappelijk draagvlak te creëren zijn 
communicatie en participatie van groot belang. 
Door een professionele communicatie met de 
belanghebbenden kunnen veel positieve effecten 
gegenereerd worden en kan veel ongemak worden 
voorkomen. Hierdoor kan draagvlak ontstaan 
en in stand worden gehouden. Dit effect kan 
versterkt worden door belanghebbenden vanaf 
een vroeg stadium te laten participeren (Nillisen, 
2009). Het informeren en laten participeren van 

belanghebbenden kan door het houden van 
vergaderingen, enquêtes, interviews, werkgroepen, 
referenda, bewonersavonden en wijkschouwen. 
Indien op een juiste wijze met de communicatie 
en de participatie wordt omgegaan kan shared 
understanding en vertrouwen gewekt worden. 
Shared understanding kan gezien worden als het 

13 6 gezamenlijk nastreven van een doel en daarbij ook 

gezamenlijk het nut en de noodzaak daarvan inzien 

voor zowel de inhoud als het proces. Vertrouwen 
is een ongrijpbaar, maar zeer belangrijk, aspect van 
maatschappelijk draagvlak. Als belanghebbenden 
geen vertrouwen hebben in de ontwikkeling en de 
ontwikkelde partijen dan is het nagenoeg onmogelijk 
om maatschappelijk draagvlak te creëren. Op het 
moment dat er met de belanghebbenden shared 

understanding en vertrouwen is opgebouwd is er 
sprake van maatschappelijk draagvlak (Nillisen, 
2009). 

Om op een goede manier belanghebbenden te laten 
participeren dienen eerst de belanghebbenden 

in kaart gebracht te worden. Dit kan doormiddel 
van een omgevingsanalyse waarbij de 
verschillende actoren, hun rol en hun belangen 
worden geïnventariseerd (www.kei-centrum.nl). 
Vervolgens kan bepaalt worden welke mate van 
participatie de verschillende belanghebbenden 
krijgen. Dit kan gedaan worden door middel 
van een participatieladder. De meest gebruikte 

participatieladder is de participatieladder van 
Arnstein. Deze participatieladder kent de treden 
informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren 
en (mee)beslissen. Bij (mee)beslissen worden 
door participanten zelf beslissingen genomen, 
bij coproduceren gebeurt dit samen met de 
ontwikkelende partij. Bij adviseren en raadplegen 
mogen participanten meepraten maar beslissen 
de ontwikkelende partijen. Bij adviseren kunnen 

participanten alternatieven inbrengen en bij 
raadplegen slechts een mening. Informeren is 
de laagste vorm van participatie, hier worden 
participanten slechts geïnformeerd 
(www.kei-centrum.nl). 

Maatschappelijk 
draagvlak ontwerpgebied 
Bij de ontwikkeling van het ontwerpgebied is sprake 
van een bijzondere situatie. De huidige bewoners 
zijn tevens de ontwikkelende partijen en voor een 
deel ook de toekomstige bewoners. Dit maakt het 
draagvlak bij deze groep uitermate belangrijk voor 
de ontwikkeling van de locatie. Naast deze groep zijn 
er nog een aantal groepen die van invloed zijn op de 
ontwikkeling van de locatie. 

Omwonenden 
De omwonenden zullen zich waarschijnlijk tegen 
het plan verzetten omdat de rust in het gebied 
verstoord zal worden. Het is daarom van groot de 
belang de omwonenden vanaf een vroeg stadium te 
informeren over de veranderingen die gaan plaats 
vinden. De omwonenden zullen overtuigd moeten 
worden van het belang van de ingreep. Dit kan door 



de gevolgen van het niet ontwikkelen van het gebied 

inzichtelijk te maken, verrommeling, en door de 

positieve gevolgen van de ingrepen te benadrukken, 

de aanleg van de openbare natuur en de zekerheid 
dat er verder niet meer in het gebied ontwikkeld zal 

worden. Indien dit op een juiste wijze gebeurt kan 

er bij de omwonenden instemming met de plannen 

ontstaan. 

Grondeigenaar, maar geen ontwikkelingen 

Voor de grondeigenaren in het plangebied waarvan 

de gronden niet ontwikkeld zullen worden maar 
behouden worden zoals deze nu zijn geldt voor een 

deel hetzelfde als voor de omwonenden. Zij zullen 

zich waarschijnlijk tegen het plan verzetten omdat de 

rust in het gebied verstoord zal worden. Daarnaast 

zullen zij ook teleurgesteld zijn dat zij niet de kans 

krijgen hun gronden te ontwikkelen om deze te 

gelden te maken. Het is daarom van groot de belang 

ze vanaf een vroeg stadium te informeren over de 

veranderingen die gaan plaats vinden. Ze zullen 

overtuigd moeten worden van het belang van de 

ingreep. Dit kan wederom door de gevolgen van het 

niet ontwikkelen van het gebied inzichtelijk te maken 

en door de positieve gevolgen van de ingrepen te 

benadrukken. Indien dit op een juiste wijze gebeurt 

kan er bij deze grondeigenaren instemming met de 

plannen ontstaan. 

Grondeigenaar, opkopen voor natuur 
Voor de grondeigenaren in het plangebied waarvan 

de gronden niet ontwikkeld zullen worden maar 

door de gemeente opgekocht zullen worden voor de 

ontwikkeling van natuur geldt dat ze waarschijnlijk 

een dubbel gevoel zullen hebben ten opzichte van 

deze ontwikkeling. Enerzijds zullen ze teleurgesteld 
zijn dat ze hun gronden niet mogen ontwikkelen 

om deze te gelden te maken. Anderzijds zullen 

zij, gezien de lastige tijden waardin veel agrariërs 

nu verkeren, blij zijn dat zij hun gronden kunnen 

verkopen voor een prijs ver boven de markt waarde. 
Het is daarom van groot belang ze vanaf een vroeg 

stadium te informeren over de veranderingen die 

gaan plaats vinden en de positieve gevolgen die 

het voor ze kan hebben. Deze positieve gevolgen 

bestaan uit de buitenkans die ze geboden wordt om 

hun gronden te verkopen voor een prijs ver boven 

de marktwaarde. Daarnaast is het ook positief 

voor de grondeigenaren dat zij niet verplicht zijn 

om hun gronden te verkopen en dat zij indien ze 
dit wel doen zelf mogen beslissen wanneer ze dit 

doen. Hierdoor krijgen zij de kans om rustig na 

te denken over de beëindiging van hun bedrijf of 

de voortzetting hiervan op een andere locatie. Het 

laatste positieve punt is dat de grondeigenaren 

in het gebied kunnen blijven wonen indien zij hier 

een woning hebben. Indien de grondeigenaren 
overtuigd kunnen worden van de positieve aspecten 

die de ontwikkelingen voor hun hebben kan er naast 

instemming met de plannen ook bereikt worden dat 

zij daadwerkelijk hun gronden verkopen. 

Grondeigenaar, ontwikkelende partijen 
De grondeigenaren die mogen ontwikkelen zullen 

waarschijnlijk positief tegenover het plan staan 

omdat zij veel geld kunnen verdienen aan de 

ontwikkeling van hun gronden. Dit wil echter 

niet automatisch zeggen dat zij hun gronden 

zullen ontwikkelen. Deze grondeigenaren hebben 

waarschijnlijk geen tot weinig ervaring met 

locatieontwikkeling. Daarom zullen vanaf het begin 

hierin bijgestaan moeten worden. Daarnaast kan 

er door ze de mogelijkheid te bieden om mee te 

beslissen over de mogelijke ontwikkelingen op hun 

gronden extra draagvlak voor de ontwikkelingen 

gecreëerd worden. Indien dit op de juiste wijze wordt 

gedaan kan bereikt worden dat zij daadwerkelijk hun 

gronden gaan ontwikkelen. Als de grondeigenaren 

de kans wordt geboden om mee te praten over 

de mogelijke ontwikkelingen op hun gronden 

dienen een aantal aspecten niet bespreekbaar te 

zijn, dit zijn het aantal te bouwen woningen en 

het percentage te bouwen sociale woningen. De 

grondeigenaren zullen hier waarschijnlijk graag over 

willen praten aangezien zij zo hun opbrengsten 

kunnen vergroten, dit zou echter in alle gevallen 

nadelige gevolgen hebben voor de ruimtelijke 

kwaliteit. Deze groep grondeigenaren zullen de 

belangrijkste gesprekspartners van de gemeente 

worden aangezien ze zowel belanghebbenden zijn, 

als ontwikkelaars als toekomstige bewoners. 

Toekomstige bewoners 
Door de toekomstige bewoners in een vroeg stadium 

bij de ontwikkelingen te betrekken kunnen afspraken 

met hen gemaakt worden over het beheer van 

de aan te leggen openbare natuur. Uit onderzoek 

blijkt dat bewonersparticipatie in planvorming 

een bijzonder sterke invloed heeft op de mate 

van bewonersparticipatie in beheer. Wanneer de 

gemeente bewoners bij het beheer van een project 

willen betrekken, is bewonersparticipatie in de 

planvorming onontbeerlijk. Veel mensen worden 

actief in de planvorming en blijven vervolgens actief 

in de beheerfase (Berends, 2000). 

Staatsbosbeheer 
In het plan is er van uit gegaan dat Staatsbosbeheer 

de voor natuur bestemde gronden zal aankopen. In 

principe zal Staatsbosbeheer hier positief tegenover 

staan aangezien dit bijdraagt aan haar doelstelling. 

Echter Staatsbosbeheer zal alleen in de gronden 
geïnteresseerd zijn als deze een bepaalde kwaliteit 

bezitten. Doordat deze gronden nog ontwikkeld 

moeten worden is het aan te raden Staatsbosbeheer 

reeds in een vroeg stadium de ontwikkeling te 

betrekken. Op deze manier kan Staatsbosbeheer 

mee ontwerpen aan de inrichting van deze gronden 

waardoor ze met zekerheid aan de kwaliteitseisen 
van Staatsbosbeheer zullen voldoen. 



138 

Gemeente Breda 
De gemeente zal moeten proberen om de 
verschillende belanghebbende te overtuigen van 
het belang van de ontwikkelingen en de positieve 
effecten die dit voor iedereen zal hebben. Verder 
zal de gemeente moeten trachten een goede band 
op te bouwen met de ontwikkelende partijen om 
enerzijds te zorgen dat zij hun gronden ontwikkelen 
en anderzijds te proberen zo veel mogelijk invloed te 
kunnen uitoefenen op deze ontwikkelingen. 

Effecten 
maatschappelijk 
draagvlak op risico's 
Bij de ontwikkeling van de locatie door middel van 
toelatingsplanologie, particulier opdrachtgeverschap 
en met gebruik van de nieuwe grondexploitatiewet 
horen een aantal risico's. De creatie van 
maatschappelijk draagvlak kan deze risico's 
aanzienlijk verkleinen. 

Financieel risico 
In het geval dat de gemeente geen gronden in 
het gebied zou hebben om te ontwikkelen zou de 

gemeente een aanzienlijk financieel risico lopen 
omdat het niet zeker is of alle partijen hun gronden 
zullen ontwikkelen. Door maatschappelijk draagvlak 
te creëren bij de partijen die hun gronden mogen 
ontwikkelen en deze partijen te ondersteunen bij 
het ontwikkelen van hun gronden en te overtuigen 
van het de voordelen van het ontwikkelen van hun 
gronden wordt de kans dat deze gronden ontwikkeld 
worden aanzienlijk vergroot. Hierdoor wordt het 

financiële risico voor de gemeente aanzienlijk 
verkleind. 

Juridisch risico 
Door maatschappelijk draagvlak te creëren bij 
omwonenden en partijen met gronden in het gebied 
die niet ontwikkeld mogen worden wordt de kans 
dat deze partijen juridische procedures tegen de 
ontwikkeling van de locatie zullen starten verkleind. 
Hierdoor neemt de kans op een vlotte realisatie van 
de locatie toe. 

Kostenverhaal 
In principe is het verhaal van de kosten juridisch 
waterdicht afgedekt. Door de ontwikkelende 

partijen reeds in een vroeg stadium uitgebreid te 
informeren over de afdracht voor het kostenverhaal 

kan voorkomen worden dat hier toch nog enige 
onduidelijkheid over bestaat. 

Hindercontouren 
Door reeds in een vroeg stadium in overleg te 
treden met de ontwikkelende partijen en shared 
understanding en vertrouwen bij deze partijen te 
creëren kan een situatie ontstaat waarin een aantal 

zaken bespreekbaar worden. In van deze zaken is 
de fasering van het project. Door hierover afspraken 
te maken met de ontwikkelende partijen kan de 
ontwikkeling van de gronden met een hindercontour 
zo gefaseerd worden dat andere partijen hierdoor 

niet belemmerd worden bij de ontwikkeling van 
hun gronden. Het zelfde principe geldt voor de 
ontwikkeling van gronden rondom kavels die van 
andere afhankelijk zijn voor hun ontsluiting. Door de 
ontwikkeling van op zijn minst één van de rondom 
zo'n kavel gelegen gronden aan het begin van de 
planontwikkeling te faseren kunnen de afhankelijke 
kavels zonder problemen ontwikkeld worden. 

Luchtmachtbasis 
Door maatschappelijk draagvlak voor de 
ontwikkeling van de locatie te creëren zal er 
waarschijnlijk ook politiek draagvlak voor 
de ontwikkeling van de locatie ontstaan. Dit 

maatschappelijke en politieke draagvlak kan 
vervolgens gebruikt worden om de Minister van 
Defensie er van te overtuigen om afstand te 
nemen van de 35 en 40 Ke contouren rondom de 
luchtmachtbasis. 

Overige effecten maatschappelijk draagvlak 
Naast het positieve effect op de risico's bij de 
ontwikkeling van de locatie heeft het creëren van 
maatschappelijk draagvlak nog een aantal positieve 
effecten. 

Fasering 
Door reeds in een vroeg stadium in overleg te 

treden met de ontwikkelende partijen en shared 
understanding en vertrouwen bij deze partijen 
te creëren kan een situatie ontstaat waarin een 

aantal zaken bespreekbaar worden. Een van deze 
zaken is de fasering van het project. Door hierover 
afspraken te maken met de ontwikkelende partijen 
kunnen aantal voordelen behaald worden. Ten 
eerste kan het aantal te bouwen woningen per jaar 
worden gereguleerd evenals het aantal te bouwen 
woningen per categorie. Hierdoor kan voorkomen 
worden dat er te veel of te weinig woning per 
jaar op de markt komen of dat er teveel woningen 
in dezelfde categorie tegelijkertijd op de markt 
komen. Ten tweede kan de ontwikkeling van locaties 
gegroepeerd worden waardoor niet over het hele 
gebied verspreid tegelijkertijd bouwactiviteiten 
plaats vinden. 

Beheer 
Door reeds in een vroeg stadium in overleg te 
treden met de ontwikkelende partijen en shared 
understanding en vertrouwen bij deze partijen te 



creëren kan een situatie ontstaat waarin een andere 

manier van beheer voor de natuur mogelijk wordt. 

In het plan worden deze gronden aangekocht door 

Staatsbosbeheer, de voordelen hiervan zijn dat; 

de ontwikkelende partijen van de 

beheerskosten van de gronden af zijn, 
dat de natuurlijke invulling van deze gronden 

voor de toekomst wordt gegarandeerd, 

dat de ontwikkelende partijen opbrengsten 

halen uit deze gronden, 

de toegankelijkheid van deze gronden 

gegarandeerd wordt 
en dat het beheer van de gronden in handen 

komt van een organisatie die hier veel kennis 

en ervaring over bezit. 

Er zitten echter ook nadelen aan de verkoop van 

de gronden aan Staatsbosbeheer, zoals reeds bij de 

aandachtspunten is beschreven. Het belangrijkste 

nadeel is dat door deze manier van beheer de 

belasting betaler opgezadeld wordt met de kosten 

hiervan terwijl de voornaamste baten van de 

gronden bij de bewoners komen te liggen. 

Door maatschappelijk draagvlak te creëren bij 
de ontwikkelende partijen kan met hen overlegd 

worden over het laten beheren van de gronden door 

de toekomstige bewoners. Dit is reeds met succes 

gedaan in de Stadstuinen in Amersfoort, (Lohof 

& Reijndorp, 2006) en zal op vergelijkbare in het 

plangebied kunnen gebeuren. Het laten beheren van 

de gronden door de toekomstige eigenaren kan door 

alle toekomstige bewoners eigenaar te maken van 

de nieuw te ontwikkelen natuur. ledere toekomstige 

bewoner is zo mede-eigenaar van de gronden 

rondom zijn woning. Door de mede-eigendom verder 

vorm te geven als mandeligheid wordt voorkomen 

dat bewoners hun eigendom aan natuur los kunnen 

verkopen van hun woning (van Velten, 2006). 

Door iedere bewoner eigenaar te maken van een 

bepaald percentage van het groen (afhankelijk van 

het aantal mede-eigenaren) maar de locatie van 
deze grond niet nader te bepalen wordt voorkomen 

dat de bewoner deze grond kan 'claimen'. Door 

gebruik te maken van mede-eigendom kan een 

verenging van eigenaren worden opgericht en 

kan een beheersregeling worden vastgesteld die 

tevens een plicht tot bijdrage aan de beheerskosten 

inhoudt. Om te voorkomen dat er jaarlijks onenigheid 

ontstaan tussen de bewoners onderling over de 

beheerskosten is het verstandig deze bij de koop van 

de woning te laten afkopen voor een langere periode 

(bv. 50 jaar). Om te voorkomen dat er onenigheid 

ontstaan tussen de bewoners onderling over het 

beheer van de gronden is het verstandig dit uit te 

besteden. Door hierbij de mogelijkheid op te nemen 

voor bewoners om, op vrijwillige basis, actief bij te 

dragen aan het beheer van de gronden ontstaat de 

mogelijkheid dat de betrokkenheid van de bewoners 

bij het gebied wordt vergroot en dat daarmee ook 

de sociale cohesie in het gebied toeneemt (Grütters, 

2008). Naast de nieuwe bewoners zullen ook 

recreatieve bezoekers uit de stad van het gebied 

gebruik maken, het zou daarom niet onredelijk zijn 

als de gemeente een bijdrage zou leveren aan de 

kosten van het onderhoud van de gronden. Dit kan 

het beste gedaan worden door de gemeente ook 

mede-eigenaar van de gronden te maken. Hierdoor 

behoud de gemeente ook naar de toekomst actief 

invloed op het beheer van de gronden. 

Voor de ontwikkelende partijen heeft deze vorm 

van beheer en eigendom als enige nadeel dat zij 

de gronden niet meer aan Staatsbosbeheer kunnen 

verkopen en dat zij daardoor inkomsten mislopen. 

Het gaat echter slechts om een zeer beperkt deel 
van de inkomsten, waar tegenover staat dat de 

verkoopprijs van de woningen wel hoger uit kan 

vallen door de mede-eigendom van de natuur. 

Daarnaast is voor de ontwikkelende partijen het 
grootste belang om van de onderhoudskosten en de 

juridische risico's van de gronden af te komen en dat 

wordt op deze manier ook bereikt. 

Door het beheer van de gronden uit te besteden 

aan een boer die de mogelijkheid wordt geboden 

de gronden te laten begrazen kunnen door de 

opbrengsten hiervan de kosten van het beheer 
worden beperkt. Door het laten begrazen van de 

gronden zal tevens de recreatieve waarde van het 

gebied stijgen doordat mensen de aanwezigheid van 

dieren in het buitengebied waarderen (Heins, 2002). 

Het beheer van natuurlijke gronden kost tussen 

de € 100,00 en € 200,00 per hectare per jaar. 

Uitgaande van € 200,00 betekent dit dat de totale 

beheerskosten voor de 339 hectare natuur in het 

gebied € 67.800,00 per jaar zullen bedragen. Dit 

betekent dat ieder van de 2861 huishouden in 

het gebied € 23,70 per jaar aan beheerskosten 

zullen moeten betalen. Deze kosten kunnen echter 

omlaag gebracht worden door het beheer van de 

gronden uit te besteden aan een agrariër en deze 

de mogelijkheid te bieden de gronden te laten 

begrazen. Door de opbrengsten van de begrazing 

(bv. melk of wol) kunnen de kosten van het beheer 

worden beperkt. Door het laten begrazen van de 

gronden zal tevens de recreatieve waarde van het 

gebied stijgen doordat mensen de aanwezigheid 

van dieren in het buitengebied waarderen (Heins, 
2002) en doordat begrazing leidt tot een stijging 

van de biodiversiteit in het gebied. Bij het kiezen van 

het vee voor de begrazing zal rekening gehouden 

moeten worden met het gedrag van de dieren ten 
opzichte van mensen, hierover is door verschillende 

instellingen en bedrijven reeds veel expertise 

opgedaan waardoor dit geen probleem hoeft te 

vormen (http:/ /www.gradientbv.nl/). 





Om een beeld te krijgen van hoe de locatie er uit kan gaan zien als deze ontwikkeld wordt is voor 
een deel van de locatie een ontwerp gemaakt. Bij het maken van dit ontwerp is uitgegaan van 
een situatie waarin maatschappelijk draagvlak is gecreëerd waardoor de gemeente invloed kan 
houden op het ontwerp en er een ambitieus ontwerp gemaakt kan worden. 



Landschap 

- -

LIGGING ONTWERPGEBIED 
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Om de vergezichten in het gebied te behouden 
en de openheid van het profiel niet aan te 
tasten, zoals bij de regels reeds beschreven is, 
zijn de bebouwingsconcentraties vijftig meter uit 
de weg geplaatst en op 1/5 van de kavelbreedte 
uit de kavelgrens. Omdat ontwerpgebied vlak 
bij het beekdal van de Gilzewauwerbeek ligt, 

de belangrijkste groene en recreatieve zone van 
het gebied, zijn de bebouwingsconcentraties zo 
geplaatst dat alle zichtlijnen naar het beekdal 
open blijven. 



De bomen in het gebied zijn zo geplaatst dat 
deze de zichtlijnen naar het beekdal begeleiden. 
Doordat sommige zichtlijnen behoorlijk smal 
zijn ontstaat zo een contrast tussen de smalle 

zichtlijnen en het open beekdal, dat hierdoor 
nog weidser zal lijken. Daarnaast zijn de bomen 
zo geplaatst dat ook op andere plaatsen in het 
gebied het reeds ontstane verschil tussen open 
en meer besloten plekken extra wordt aangezet. 
Verder voorzien de bomen de bewoners van 
kavels langs het lint van privacy en zorgen ze 
voor een landschappelijke inpassing van deze 
kavels. Als laatste zorgen de bomen er tevens 
voor dat de bebouwingsconcentraties minder 
zichtbaar zijn. 

VERGEZICHT RICHTING HET BEEKDAL 
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De recreatieve paden door het gebied sluiten 
zoveel mogelijk aan bij de open delen buiten 
het ontwerpgebied en kruisen elkaar in de 
bebouwingsconcentraties. Hierdoor zullen de 
recreatieve bezoekers steeds het contrast voelen 
tussen de besloten bebouwingsconcentraties 
en de open velden die hierdoor nog weidser 
zullen lijken. Om het open en natuurlijke karakter 
van het gebied zo min mogelijk aan te tasten 
zullen de paden van onderaf verlicht worden. 
Door de ligging van de paden ontstaat een 
interessant spel met de zichtlijnen naar het 
beekdal. Er is vanaf de paden steeds zicht op 
het beekdal maar geen directe route er naar 
toe. Doordat de routes naar het beekdal via 
de bebouwingsconcentraties lopen ontstaat 
dezelfde richtingsloosheid als in het hele gebied. 
Doordat er ook vrij door het gebied gelopen 
kan worden bestaat de mogelijkheid dat er 
onverharde paden ontstaan die direct richting 
het beekdal lopen. 



Door in/bij iedere bebouwingsconcentratie een 
activiteit te plaatsten die voor de recreanten 
interessant is zal een netwerk van recreatieve 
activiteiten ontstaan en wordt het voor de 
bezoekers ook interessant gemaakt om de 
routes door de bebouwingsconcentraties te 
volgen. 
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Om de openheid van het gebied zoveel mogelijk 
te bewaren en de vergezichten open te houden 

zullen de velden ingericht worden als bloerijk 
grasland. Doordat dit grasland begraasd zal 
worden zal er een fijne mix van stukken met 
langer en korter gras ontstaan. Door de aanleg 
van de recreatieve paden zijn meerdere kleine 
velden ontstaan. Door sommige velden, naast 
ze te laten begrazen, tevens te maaien zal een 
gevarieerd en kleinschalig landschap ontstaan 
dat doet herinneren aan het landschap zoals 
het was voor de ruilverkaveling. Aan de randen 
van de bebouwingsconcentraties zal een iets 
hogere begroeiing komen die de overgang van 
de bebouwing naar het open veld versoepelt en 
tegelijkertijd de privacy rondom de bebouwing 
vergroot. Om het gevoel van open en besloten 
plekken extra aan te zetten zullen de besloten 
delen in een kleine kom komen te liggen. 
Hierdoor zullen deze delen een nog meer 
besloten gevoel krijgen waardoor het contrast 
met de open delen nog groter zal worden. Om 
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te voorkomen dat de dieren die het gebied 
begrazen het veld uit kunnen zullen de paden 
daar waar ze aansluiten op de wegen voorzien 
worden van een wildrooster en zal rondom het 

gebied een afrastering komen te staan. 

BESLOTEN DEEL VAN HET LANDSCHAP 



Bebouwing 

De bebouwing bestaat uit vier typen woning, 

patiowoningen, terraswonlng, tuinwoningen 
en appartementen. Deze bebouwingstypes 
zijn in alle bebouwingsconcentraties gebruikt 
waardoor er eenheid ontstaan tussen de 
verschillende bebouwingsconcentraties. 
Doordat de woningtypes gekoppeld zijn 
aan woningbouwcategorieën en iedere 
bebouwingsconcentratie een ander 
woningbouwprogramma kent zal er tevens 
verscheidenheid ontstaan doordat de vier 
typen woningen steeds in een ander combinatie 
gebruikt worden. Doordat de verschillende 
woningtypes ieder andere maten hebben zullen 
automatisch verspringen in de gevelwanden 
ontstaan waardoor de confrontatie met het 
landschap wordt verzacht. 

CONFRONTATIE TUSSEN BEBOUWING EN LANDSCHAP 
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Aile woningen zullen met de achterkant 

naar het landschap staan. Doordat ieder 

type woning aan de achterkant een eigen 

relatie met het landschap heeft zullen de 

bebouwingsconcentraties stevig verankerd 

worden in het landschap. De patiowoningen 

zullen met de achtergevel , met grote 

gevelopening, op maaiveld aan het landschap 

grenzen. Deze woningen zullen direct zicht op 

het landschap hebben. De terraswoningen zullen 

met een terras net iets boven het maaiveld aan 

het maaiveld grenzen. Deze woningen zullen 

zowel zicht op het landschap hebben als directe 

toegang hiertoe. De tuinwoningen zullen van 

het landschap gescheiden worden door een 

prive tuin van waaruit ze directe toegang tot het 

landschap zullen hebben. De appartementen 

zullen waar mogelijk een balkon aan het 

landschap hebben, en dus ook direct zicht 

hierop. 
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VERSCHILLENDE TYPEN WONINGEN 



Het parkeren zal half verdiept onder het 
maaiveld gebeuren waarbij er een nieuw 
maaiveld op ongeveer anderhalve meter hoogte 
zal ontstaan. Dit maaiveld zal daardoor dus 
autovrij zijn. Door het verhoogde maaiveld en de 
hoogteverschillen per bebouwingsconcentratie 
anders vorm te geven zal iedere 
bebouwingsconcentratie zijn eigen karakter 
krijgen. 

VERSCHILLENDE SOORTEN PARKEERDEK 

DOORLOPEND PARKEERDEK 
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De bomen die rondom bebouwingsconcentraties 
komen te staan om de impact van de 
bebouwingsconcentraties op het landschap te 
verkleinen zullen zo geplaatst worden dat ze het 
zicht van de woningtypen met direct zicht op het 
landschap niet storen. Tevèns zullen de bomen 
geconcentreerd worden rondom de ingangen 
van de bebouwingsconcentraties zodat de 

recreatieve routes hier een groene entree krijgen. 

GROENE ENTREE 



De recreatieve activiteiten die in/bij de 
bebouwingsconcentraties komen zijn zo gekozen 
dat ze niet alleen interessant zijn voor de 
recreatieve bezoekers maar dat ze tevens de 
bewoners de mogelijkheid geven om op een 
actieve wijze meer te doen met het landschap 
om hun woning heen. 
Bij locatie A zal het landschap de 
bebouwingsconcentratie binnendringen. De 
bewoners kunnen deze natuur zelf onderhouden 
in de vorm van bijvoorbeeld een siertuin of 

woeste natuur. De bewoners die dat willen 
kunnen zo naast het kijken naar het landschap 
om hun woning heen ook actief bezig zijn 
met groen en de recreanten kunnen zo een 
fraai stukje natuur in een bebouwde context 
bezichtigen. 
Bij locatie B zal een klein volkstuinencomplex 
worden aangelegd. De bewoners van 
concentratie B zullen het eerste recht hebben 

op deze tuinen, daarna kunnen de tuinen ook 
aan andere verhuurd worden. De bewoners 
die willen kunnen zo naast het kijken naar het 
groen om hun woning heen ook actief bezig zijn 
met groen en de recreanten kunnen zich hier 
vergapen aan alle verschillende tuintjes of er 
zelf een huren. 
Bij locatie C zal een ruime collectieve pluktuin 

aangelegd worden inclusief opslag/verkoop 
ruimte. De bewoners die willen kunnen zo naast 
het kijken naar het groen om hun woning heen 
ook actief bezig zijn met groen en de recreanten 
kunnen hier lekker zelf verse groenen en fruit 
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komen plukken. 
Bij locatie D zal een klein multifunctioneel 
sportveld aangelegd worden, zowel bewoners 
als bezoekers kunnen hier gebruik van maken. 
Bij locatie E zal de beheerder van het volledige 
veld worden gevestigd inclusief zijn kudde 
schapen. De schapen zullen midden in de 

concentratie hun omheinde buitenplaats krijgen. 
Bij locatie F komt een manege met een 
paardenbak middenin de concentratie. De 
bewoners die willen kunnen hier een eigen paard 
of een verzorgpaard houden en kunnen vanuit 
de paardenbak direct het landschap in rijden, 
het zelfde geldt voor de bezoekers die daarnaast 
natuurlijk ook gewoon naar de paarden in de 
paardenbak kunnen kijken. 
In alle gevallen zullen de bewoners van 
de betreffende bebouwingsconcentraties 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 
daarbij gelegen recreatieve voorziening. Alle 
bewoners zullen aan de kosten voor het beheer 
bij moeten dragen via een vereniging van 
eigenaren, het actieve beheer is op vrijwillige 
basis. Locatie E vormt hierop een uitzondering 
omdat de kosten hiervan door alle bewoners 

van het plangebied betaald zullen worden. In 
het geval dat een recreatieve voorziening geldt 
oplevert, zoals mogelijk is bij locatie B, C en 
F dan kan dit geldt gebruikt worden om het 
beheer hiervan te bekostigen. 
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Als de bebouwingsconcentraties en de daarbij 
behorende openbare ruimte verder uitgewerkt 
worden kunnen ze er als volgt uit komen"--:-te~zi;-en-. -------------------
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Conclusie 



Aan de hand van dit onderzoek kan er geconcludeerd 

worden dat het mogelijk is om door middel van de 
grondexploitatiewet een landelijk woonmilieu te 
realiseren dat de huidige kwaliteiten van het landschap 
aan de rand van de stad grotendeels weet te bewaren. 
Om dit te bereiken dient de grondexploitatiewet 
gebruikt te worden in combinatie met 
toelatingsplanologie. De risico's die aan deze vorm van 
ontwikkelen vast zitten kunnen weggenomen worden 
door het creëren van maatschappelijk draagvlak. 

Door op deze manier locaties aan de rand van de 
stad te ontwikkelen kan voorkomen worden dat deze 
locaties hun kwaliteiten verliezen door verrommeling 
of doordat ze volgebouwd worden. Doordat er slechts 
in lage dichtheden gebouwd wordt wordt tevens 
voorkomen dat de sociale ruimte van de stad zich 
substantieel uitbreid waardoor het probleem van de 
stadsrand niet wordt verplaatst. Er ontstaat hierdoor 
een kwalitatief hoogwaardige vorm van tussenland. 

Tevens kunnen door deze manier van ontwikkelen 
eindelijk op grote schaal landelijk woonmilieus worden 
gecreëerd waar onder woonconsumenten zoveel vraag 
naar is. Door de financiële draagkracht van het plan 

kan een gevarieerd woningbouwprogramma worden 
gerealiseerd met een groot aantal sociale woningen 
waardoor het landelijk woonmilieu ook voor iedereen 
toegankelijk wordt. 

Doordat de bouw van woning gekoppeld wordt aan 
de aanleg van natuur ontstaat een groot openbaar 
natuurgebied dat kan dienen als opstap naar het 
buitengebied en waarvan alle bewoners van de stad 
kunnen genieten. 

Alle deze ontwikkeling kunnen bereikt worden zonder 

kosten voor de gemeente omdat alle investeringen 
via de grondexploitatiewet verhaald kunnen worden 
betaald op de ontwikkelende partijen. En doordat het 
beheer van de openbare natuur wordt overgedragen 
aan de toekomstige bewoners zitten er voor de 

gemeente tevens geen blijvende kosten voor de 
toekomst aan vast. 
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Bijlage 1: Kostensoortenlijst 

Artikel 6.2.3 

Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten eerste, van 
de wet, worden, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de 

gronden moeten worden gesloopt; 
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied 

van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en 
zakelijke lasten; 

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, 
obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied. 

Artikel 6.2.4 

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

a. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval 
begrepen grondmechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch 
onderzoek, ander milieukundig onderzoek, archeologisch en cultuurhisto
risch onderzoek; 

b. de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, 
het verrichten van grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, 
ophogen en afgraven; 

c. de kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied; 
d. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen 

met betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het 
exploitatiegebied, waaronder mede begrepen het beperken van milieuhy
giënische contouren en externe veiligheidscontouren; 

e. de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en metden g tot en met n 
bedoelde kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied, 
waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke compensatie 
van in het exploitatiegebied verloren gegane natuurwaarden, groenvoor
zieningen en watervoorzieningen; 

f. de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en met d bedoelde kosten, voor 
zover deze noodzakelijk zijn in verband met het in exploitatie brengen van 
gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking 
komen; 

g. de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband 
houdende met de aanleg van de voorzieningen en werken, bedoeld onder 
a tot en met f, en in artikel 6.2.3, onder c en d; 

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

i. de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerp
competities en prijsvragen voor het stedenbouwkundig ontwerp van de 
locatie, en de kosten van vergoedingen voor deelname aan de prijsvraag; 

j. de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht 
van de gemeente te verrichten werkzaamheden, voor zover deze 
werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de in dit besluit 
bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden; 

k. de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente 
verworven gronden, verminderd met de uit het tijdelijk beheer te 
verwachten opbrengsten; 

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

m. niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele 
BTW, of andere niet-terugvorderbare belastingen, over de kosten
elementen, genoemd onder a tot en met I; 

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



Artikel 6.2.5 

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

a. nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor 
zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden 
gebracht en niet via de verbruikstarieven kunnen worden gedekt; 

b. riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken; 
c. wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, 

trottoirs, voet- en rijwielpaden, waterpartijen, watergangen, voorzieningen 
ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen, tunnels, duikers, kades, 
steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voorzieningen 
verband houdende werken en bouwwerken; 

d. infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende 
werken en bouwwerken, voor zover de aanlegkosten bij of door de 
gemeente in rekening worden gebracht en niet via de gebruikstarieven 
kunnen worden gedekt; 

e. groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, 
plantsoenen, speelplaatsen, trapvelden en speelweiden, natuur
voorzieningen en openbare niet-commerciële sportvoorzieningen; 

f. openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
g. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten 

en afrasteringen in de openbare ruimte; 
h. gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden tot 

optimalisering van het grondgebruik en verbetering van de kwaliteit van 
de openbare ruimte, openbaar toegankelijk zijn en voornamelijk worden 
gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied, voor 
zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden 
gebracht en niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt; 

i. uit een oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of volksgezondheid 
noodzakelijke voorzieningen. 



Bijlage 2: Perceelsnummering 



Bijlage 3: Grondexploitaties ontwikkelende partijen 

Hiel hl ontwlklr:ll!!llen Mv.lil 

1 Pnv• 
2 ..... ...... ...... 
11--
13"--
10-,. ..... ....... ....... 
41-., ..... ....... ....... 
57-....... ....... ....... ....... 
""""' ....... ....... ....... 
91 P'rWe ....... ....... 
104-
115 Prtve 
110 Prtve 
122-
123 Staatsbolbehe 
124Stalitsbolbet... 
12i StutsboahHr 
133-
130-
1«>-
141 Prtwe 
143-
144--
154-
155-
150-
leo-
1151 Prtwe 
100-
100-
170-
174Prtwe 

", ..... 
170-
183-
105-
1~--
185 OnrwiiiDIMI' 

109-
UlO Onrwi!!MIMr 
18S~r 

100-
107-
100-, ....... 
""'""'" 201-
202-,.. ..... ,.. ..... ,.. ..... =-,.. .... 
". ..... 
222-
223-
". .... 
277-.,. ..... 
2211 ..... 

231-........ 
". ..... 
". ..... 
""""'" '"""'" ,., ..... ,.. ..... ,.. ..... 
". ..... ,.. ..... 
".., ..... ,.. ..... 
m ..... ,.. ..... 
". ..... 
2110-
2110-
267 Prtve 

Totll•l 



Grondexploitaties aankoop gronden natuur 

N •. Eigenaar Beb. Aanw. Opp. Opp. Erl Opp.-erf Kost.Aankoop Kost. Natuur Opbt. Verkoop nal. Totale kosten 

12 Prtve • .0358 533 S02. £ 37.657,SO £75.315,00 E25.1OS,oo E 87.867,SO 
25 Prlve ",e 1258 £ 9.435,00 £ 18.670,00 £6.290,00 £22.015,00 

28 "'" 
5894 5894 £44.205,00 £8Ml0,00 £29.~70,00 £103.1~5,00 

30 Gemeente """. 33041 £ 2~7 .807 ,50 £ 495.615,00 E 165.205,00 E 578.217,50 
32 Gemeenle 28m 28172 £ 211.290,00 £~22.580,00 E 140,860,00 £ 493.010,00 
46 Ontwllckebuu 272~7 m" £ 204.352,50 E 408,705,00 E 136,235,00 £ -476.522,50 .. - "645 " ... £ 88.637,SO £ 177.675,00 £59.225.00 E207.287,5O 
68 Ontwlkkelaar .- .- £ 97,770.00 £ 195.540,00 £65.180,00 £228,130,00 
76 Prtve 11808 500 680. £ 51,007,SO £ 102.015,00 £3-4.005,00 £ 119,017,50 
78 Prtve .383 1383 £ 10.3n.SO £20.745,00 £8,915,00 £ 24.202,50 
79 Prtva 857~ .,,. £64.305,00 £ 128,610,00 £~2.870,00 E 150,045,00 
81 Gemeente -40715 40715 £30S..362,5O £ 610.n5,00 £ 203,575,00 £712.512,50 
89 Ontwikkelaar 7~71 7~71 £ 56,032,50 £ 112.065,00 £ 37.355,00 £ 13O,742,SO 
11~ Prlve 72821 - .... 7 £ S2~.002.5O £ 1.048.005,00 £3-49.335,00 £ 1.222.672,50 
117 Prlve 36622 36622 £ 27~.B65,00 £ 549.330.00 £ 163.110,00 E 6-4(1,885,00 

119 Prive 8552 8S52 £6-4.140,00 £ 128.280,00 £~2.780,00 £ 1-49,660,00 
121 Prlve ",. e", £ 62.055,00 £12~.110,00 £~1.370.00 E 1044.795,00 
126 Prive .8322 16322 £ 122.~15,00 £ 244.630,00 £81,610,00 E 285.635,00 
127 Prive 1021 102' £7.657,SO £15.315,00 £5.105,00 £ 17.867,50 
130 StIIl!It!bosbeheer 302 302 £2.265.00 £~.530.oo £ 1.510,00 £5.285,00 
131 Gemeente 51905 51905 £ 389.267,SO £nam,oo £ 259.525,00 £ 908.337,50 
132 Gemeen!e 60858 60858 £ -456.435.00 £ 912.870,00 £ 3004.290,00 £ 1.065.015,00 
135 Prtve 36178 36178 £ 271.335,00 £ 5-42.670,00 £ 180.890,00 £ 633.115,00 
138 Prtve .0077 .. ., .... £44,130,00 £88.260,00 £29.~20,00 £ 102,970,00 
1~5 Gemeenle 2~72 "n £ 18.540,00 £37.080,00 £ 12.360.00 £43.260,00 
146 Ontwlldcelaer 17~96 17~96 £ 131.220,00 £ 262.440,00 £87.480,00 £ 306,180,00 
1~7 Ontwlkkelaer .4825 '4825 £ 111.187,50 £ 222.375,00 £7~.I2S.oo £ 259.437,50 
148 Ontwildo;elaer 111~ 111-4 £8.355,00 £16.710,00 £5.570,00 £ 19.-495,00 
1-490ntwlkkelaar 1768 1768 £ 13.260,00 £ 26.520,00 £8.&40,00 £30.9-40,00 
ISO PI1ve 17810 17810 £ 133.575,00 £ 267.1SO,OO £89.050,00 £ 31 1 ,675,00 
153 Ontwlkkelaer 22m 22m £ 170.827,SO £ 341.655,00 £ 1 1 3.865.00 £ 398.597,50 
156 OntwIkkelaeT .- 1_ £ 109.695,00 £ 219.390,00 £ 73.130,00 £ 255.955,00 

157Prlve 3570' 35702 £ 267.765.00 £ 535.530,00 £178.510,00 £ 624.785,00 

163 PI1ve 23280 23280 £ 17-4.600,00 £ 349.200,00 £116.0400,00 £ 407.400,00 

164 Prive ,.25 ,.,. £ 55.887,50 £ 111.375,00 £37.125,00 £ 129.937,50 
165 Gemeen!e 487 .. 7 £ 3.502,SO £7.005,00 £2.335,00 £8.1n,5O 

1670ntwlkkelaef 3111-4 '"~ 30000 £ 225.000,00 £-450.000,00 £ lSO.000,OO £ 525.00a,00 
179 Pr1ve 10015 10015 £ 75.112,SO £ 150.225,00 £ SO.075.OO £ 175.262,50 

160 Prtve 10017 10017 £ 75,1'Z1,SO £ 150.255,00 £50.085,00 £ 175.297,50 
1910ntwiJdo:elaar 10335 10335 £n.512,5O £ 155.025,00 £51.675.00 £ 180.862,50 

192 Prtve 10748 10746 £80.810,00 £ 161.220,00 £ 53.740,00 £ 188.090,00 
19-4 PI1ve 10384 '0364 £n.7YJ,00 £ 155.-460,00 £51.820.00 £ 181.370,00 

206 Prlve 21901 3S« '836' £ 137.707,50 £ 275.~15,00 £91.805,00 £321.317,50 
213 Prlve S40 S40 £-4.050,00 £8.100.00 £ 2.700,00 £9.450,00 
216 Prlve "" , ... £ 19.057,SO £38.115,00 £ 12.705,00 £ 44.467.SO 

217 Prtve 2966 2966 £ 22.2-45,00 £ 44.-490,00 £ 1~.830,00 £ 51.905,00 
218 Prive .. " .m £ 11.Q.47,5O £ 22.095,00 £ 7.365,00 £ 25.m.50 

235 Prtve me, 323 ., .. £ S9.3J7,SO £ 138.675.00 £ 46.225.00 £161.787,50 

236 Prive 22S53 22SSJ £ 1S9.1~7,50 £ 338.295,00 £ 112.765,00 £ 394.677,50 

246 Pr1ve .... 1468 £11.1-45,00 £ 22.290,00 £7.o43CI,00 £2fi.OOS.OO 
2~9 Prtve 108 108 £810,00 £ 1.620,00 £ 540,00 £ 1.890,00 

2S8 Prive 68 68 £510,00 £1.020,00 £ 340,00 £ 1.190,00 

265 Pr1ve 2959 295' £ 22.192.SO £ 44.385,00 £ 1~.79S,00 £ 51.782.SO 

'173 Prive '2522 :: 27~ Pr1ve 2064' 
6897 £ 66.7'17,SO £ 133.455,00 £-4~.48S.00 £ 155.697.50 

15708 £ 117.810,00 £ 235.620,00 £ 78.540,00 £ 274.890,00 

279 Prive 7096 7096 £ 53.220.00 £ 106.440,00 £35.480.00 £124,180,00 

282 Prtve 328 328 £ 2.460,00 £-4.920,00 £ 1,640,00 £ 5.740,00 

283 Prive •• 63 •• 63 £ 68.722.SO £ 137.4-45,00 £-45.815,00 £ 160,352,50 ,..- ...... ..... £ 334.380,00 £ 668.760,00 £ 222.920,00 £ 780,220,00 

290 Prive .... 5844 £43.630,00 £87.660,00 £29.220,00 £ 102270.00 

291 Pr1ve ,BSJ 2B5J £ 21.397,50 £42,795,00 £ 1-4.265,00 €48.927,5O 

Totaal 918198 ""57 £ 6.631.927,SO € 13.263.855,00 £ 4.421 ,285,00 £ 15.~7~.497,5O 



Grondexploitatie:a wanen ht de bosraltd 

N,. Elgertaer Beb. AlInw. Opp. Opp.Erf F ... p.-erf "" Opbr. ultg. kav. Opbr, 'o'e:OI;OOP nat TotaL\! opbretl:g$t Verwt1Vlng$If()$te" "0$1.1) 60s 1(0$1:.6 p .... WlJp vru TofaiakOcten Inbrel"llJ'>Wllfde Kostenvemaal 

_ .... .. ""'- .""' ........ 
195 PrlVIll 2\lO1. 1 20015 • € 3.448.800.00 £60.045,00 £3.508.345,00 674.oss,50 £ 180.135.00 £ 392.294,00 £56.042,00 £157.117,75 £359.644,.25 £2.649Z1O,75- £ 749.3HJ,10 €1.899.381.S5 €211.e52.01 £2.111.233,66 
209 Gel'Mtnte 125643 125643 57 621.842.400.00 E. 376.929,00 E. 22.211,,329,00 64&4.679,10 £ 1.130,7&7,00 £ 2.462,602,60 £ 351 ,6I)J,40 £98&.297,55 £ 5.396.366,85 £ 16..s.22.9G2,15 £ 4.74lU154.32 £ 12.074.107.83 61.341.729,43 £13.415.&37,26 

210 Gerneento 46142 46142 21 £6,.047.200,00 6 13&.426,00 68.185.626,00 E 170.725,40 £ 415.278,00 £904..383,20 £ 129.1B7,OO £ 362,214, ro £ 1.931.798,00 £6.203.827,10 6 U49.5T7,9-1 £4.454.249,19 6494.32\,31 £4.94&.570,56 
212 GelTltl'ente 

I_ 
''''''' £ 2.299.200,00 643.215,00 62.342.415,00 E.53.l9&,5Q 6129,645,00 £ 282.338,00 640,334.00 6113.079,25 6616.694,75 £ 1.7Zt720,2S £ 499.a.79,40 £t..223J3.40,65 6141.234,68 E. 1.365.075,52 

215Pr1ve 12317 559S 6TZ2 £ L1<W.6CO,00 620.166,00 61.169.766,00 E.24JJ71,4O E.00.498,00 £131.75-1.20 £ 1&.62',60 £52.787,10 £286.709,90 £881.056.10 E.249.939,70 E.631.116,40 670,617.34 E.'T01.733.1<4 
221 Prtve 32713 3873 28B<O 13 64.9Bl.6CO,00 600,520,00 65,0Ga.120,00 6106.708,00 E.259,SM.OO 65651$4,00 6eo.752,00 6226.394,00 £ 1.Z'J..'t6T8,OO £ 3.829.442,00 6 '.D83..072,04 £2.74(i.,J69.96 6306.008,47 E.3AlS2..37B,43 
237 Pl1vlil :>554. 47'4 20935 9 6 3.448.800,00 662.505,00 £ 3.511.305,00 E 77.089,50 £187,515,00 £0408,366,00 £5e..338.00 E 163,$54,75 £ $94,66),2$ 62.616.441,75 6749.819,10 61.866.622,65 6211.852,01 62,078:.474,66 
23S Prlv. .... , .... , 27 £ 10,346,400,00 £ 179,061,00 610.525.461,00 £ 220.641.90 £ 5037.183,00 E 1.169.8BS,20 6 , 67.123.50 E468..542,95 £2..563.556,85 £1.001.Q0.4.3S 62,249.457,31 £5.712.447.G4 £ Sl5.556,04 66.348.003,00 
239 P11ye OSSO 5S5O E 1.149,600,00 £ 19.650,00 £ 1.169.250,00 £ 24.235,00 E5.\I.950,OO £ 121Ueo,oo £ 16.340.00 €StAI7.SO £ 281.322,50 E.887.927,50 6249.939,70 £637.:967,80 E70.617,34 E.10IUi05.14 
240 PrIv. 2220' 22204 10 £3,632.000.00 £66.612,00 £ 3,898.612,00 £82.15<4,80 £ 199.836,00 £ 435.193,40 E62..171,2O £ t74.301,4O £ 953.561.60 £2.944.9S0,20 £ 833,132,34 £ 2.11f,817,86 £235,391,13 £ 2,347.200,00 
241P11ve S400 5406 , £ 7&6,400,00 E 16.218,00 £ 762.618,00 £20.00'.2.20 £48,6$4,00 £ 1~.9S1,80 £15.136,80 E 42,437,10 £232.187,70 6550.430,30 6186.626,47 £383.803,83 £47.016,23 £430.882,06 
242 p"" 4S23 .. 23 6766,400,00 E 13,569,00 f 719.969,00 £ 16,735,10 £40,707,00 E 66.650.60 £ 12,664.40 £3!Uj05,55 £ 194.2$2,85 6585.106.15 6 166.626,47 £ 419,079.66 £ 47,078,23 

"'- .0921\ 10926 61.916.(0),00 £ 32.776,00 £ 1,948,776,00 £40,426,20 E 96,334,00 £214.149,60 £30,592,80 £85.769,10 £ 469.271;10 61.479.506,.30 £ 416.566,17 £U)62.940,t3 £117.695,56 .' ""- 14z;o 14250 £ 2.299.200,00 £42.750,00 £2,341.950,00 £ 52.725,00 £ 128,250.00 £ 279,300,00 £39,900,00 £ 111.862,SO £ 812.C137,SO £ 1,729.912,50 £ 4e9.87a,40 £ 1.230,Ol3,10 £ 141,234,68 ., 
2A5 ."" 17615 17675 £ 3,065,600,00 £53.02S,OO £ 3.1 HI.62S.oo 665.397,50 6 t59,075,00 6346.430,00 £49.49),00 £1313.748,75 £759.141,25 62.359,483,75 £ 666.505,67 £ 1.692.971,88 £ 188.312.90 ., 
24S Prtv'e 17530 17530 E 3.065.600,00 652.500,00 £3.118.100,00 £64.861,00 £157,770,00 6343.500,00 649,084,00 £137,610,50 £ 752.913,SO £ 2.365.216,50 £ 666.505,67 61.696,770,63 £ 188.312,90 £ 1.387.063,53 
247~c - 4496 E766AOO.oo £13,488,00 £179.8&8,00 E Itl635,20 £40.4&4,00 £68.121,60 E 12.568,80 £ 35.293,50 £ 193.103,20 £ 586.784,80 £ 166.626.47 £ 420.158,33 £ 47,076..23 £~.2J6.56 
260 Pm_ - - 6766.-400.00 £ 12.138,00 Em.m,oo £ 14.970,20 £36.414.00 E70.301.f,O E 11,328,80 £31.761.10 £173.775.70 6604.762,30 6156.626,47 £438.135,83 £ 47,076,23 E.485.214,06 
26'_ 599' 5991 £ 1.149,600,00 £ 20.913,00 E 1,170.573,00 625.66&.70 E8U19,OO £ 137,023,80 E 19.514,80 654.679,35 £ 300.263,45 £ 870.309,55 E 249.939.70 £620.369.65 £70,1}17,34 £690.961.19 
2<2 p"", .... ... , £ 1.149,600,00 £ 17.685,0\1 61.187.285,00 £ 21.a11.50 £53,055,00 6115.542,00 £16.500,00 £ 46.275,75 £:253.100,25 E 914.094,75 £249.939,70 6664.155,05 £70.817,34 € 7J4,172,39 
263_ 14460 14460 € 2.662.400,00 £-43,380.00 E 2,125.700,00 £1.30,140,00 £263.416,00 £40,488,00 £113.511,00 £621.051,00 E 2.104.723.00 E563.192,64 £ 1,521,530,36 Et64.m,79 £ 1.6tR1,304,15 
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£ 764.041,63 
£ 1.669.595,215 
E 1.102.362,53 
( 4.B8:l.07G:16 

£ 527D23,89 
£ 1,123,116,St;l 

E 551.371,16 
£ 1.929.465,60 
E t.432,715,96 
£2.614.011,01 
f 2.418,156,64 
£3.A.W,456,&1 

£ 332,SeO,$3 
£192,499,60 

£ t.966.992,52 
f 2.216,653,2& 
E 1,.889.565,89 

( 60;),643,00 
£ 524,834,81 

£3.209.759,34 
Eaa5i.7OS.25 

£ 4,851.229,09 
E3.2&4.861,87 
£7.313.812,87 
£ 1,059,787,25 
£1,116,056,67 
£ 1.327.273,35 

£537.409,57 
£ 1,,352..2Q2,00 
£8,115,536,61 

£607,751,61 
£ 1.611.634,38 
E3.Q23,113,92 
E 3,834.085,38 
E 4,061 ,656.00 
£2..503.955,34 
E1.922.&06,~ 

E 1,094.291,+4 
( t.019.SS9,36 

£ 22.817.165,34 £ 123.612.315J)O £ 132.937,416,51 
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<0.00 
<OjlO 

<0.00 
<0.00 
£0,00 
<0.00 
.0.00 
£0,00 
£0,00 
(0.00 
(0,00 
(0,00 

£0.00 
(0.00 
£0,00 
<om 
(0.00 
(0,00 
£0,00 

'0.00 
£0,00 
£0.,00 

£0,00 

£1.37&.951,95 £OJX) 

(1.(126.548.30 £0.00 
£2,7~ (0,00 
£4.tl1:XL212,1S EO,OO 

E 580.812,59 E 0.00 
£2.'200.929,03 EO.oo 

(&46.268.56 £0.00 
£ S8UiS6,34 £ 0,00 
£ 195.160,88 £ 0,00 
£ 346,8(16,71 E 0,00 
£ 604.535.01 £ 0,00 

£ 1,118,693,&4 £0,00 
£ 1.148..614,37 £ 0.00 
£ 2,484,4.)2,36 £0,00 
£ 1.939.1.)6,40 £ 0,00 
£ 1 ,614,262,67 £ 0,00 

£ 7&4.D41 ,63 £ 0,00 
(1,669.595,26 £ 0,00 
£ 1.102.362,53 £ 0,00 
(4.882.079,7& £ 0,00 

£ 527.023,69 £0,00 
£ 1.123. lHi,OO £ 0,00 

£ 551.311.76 £ 0,00 
£ t.&29.48&,60 E 0,00 
£1.432715,95 £0.00 
£2,674m1.ot EO,OO 
£2,478.156,64 £0.00 
£a297.456,81 £0,00 

£ 332.580.33 £ 0,00 
£ 792.400,60 £ 0,00 

£1.00&.992,52 £0,00 
£ 2.2Hi.653.28 £ 0,00 
E 1.889.566,89 £0.00 

£ fitXUW:J.80 £ 0,00 
£ 524,834,61 £ 0,00 

£ 3.209.759,34 E 0,00 
£8015.706,25 £0,00 

£ 4.851.229,09 £0,00 
( 3.26<11.861,67 £ 0,00 
£7.313.612,87 £0,00 
£ 1.D59.767,25 EO,OO 
£1.118.0s6,67 £0.00 
£1.321.273,35 (0,00 

£ 684.578,63 (0,00 
£ 1.319.-453,15 (0',00 
£ 1.40S,369,JO (0,00 
E 1.153,629,89 f 0',00 

EB27,148,18 £0,00 
E I.9U' .. 211,35 £0'.00 
£3.200.242,61 f 0,00 
£1.972.151,,23 £0,00 
£ i.666.734.71 £0,00 
E9 .. 139.715,3a £0,00 

£ 905.620.55 £ 0,00 
£ 264,913, 19 £ 0,00 
£ 531.409,57 £ 0,00 

£1..352.202,00 £0,00 
E 8.115.538,61 £ 0,00 

£ 607.751,61 £ 0',00 
(1.617.634,38 £ 0.00 
£ 3.023,113,92 £ 0,00 
E 3.834.065,38 (0.00 
£ 4.081.656.96 (0,00 
£ 2.503.955,34 (0,00 
(1.922.606,65 £0,00 
£ 1.004,21}1,44 £0,00 
£ 1.(179.599,36 € 0.00 

£'1.376.951,95 
£t.626.548,30 
£2.153..846,68 
~4.SOO.272,75 

E580.812,59 
€ 2.201),929,03 

£846.268,56 
£SBUI66,34 
£795.760,68 
E 348,866,11 
£ 6Q4,535,01 

£1.118.693,84 
£ 1,146.614,31 
£ 2..-4&4,432,36 
£ 1.939.136.40 
t: 1.5t4.252,.67 

( 764,041,63 
£1,669.595,26 
£1.102.362.53 
£4.862.079.18 

£ 527.DZl,ae 
£ 1.123.116,66 

£551.311,16 
f1.m.466.60 
£1..432.115,96 
£ 2.674.071 m 
£2:.478.158,64 
£3.297,458,31 

£332.560,33 
£192..00,60 

£ 1,966.992.52 
£ 2.216.653,28 

£1.889.566,89 
£ 603.643,80 
£ 524.834,81 

£ 3,209.759,34 
( 806.106,25 

£ 4.651.229,09 
£ 3.28.4.001,67 
E7.313.812,81 
£ 1,059.761,25 

£&27,748,18 
£ '.919,211,35 
£3.200,242,61 
£1JH2.151,23 
£ 1,8811.1"34,71 
(9.139.71$,39 

( 905.62O,SS 
!2Q4.913,19 
£537.409,57 

£ 1.352..202,00 
£8,115.536,81 

£607,751,61 
( 1.617.634,38 
£3.023,113,92 
£3.834.Q8S,a.e 
£4.001.656,96 
£2.503..9S5,34 
(1..&22.6OG,6$ 
( 1ll94..297,44 
£1.0'm.599.38 

£ 132.937.416,51 € 0.00 f 132.931.-416.57 



Grondexpioltliltleli wonen aan het lint 

N,. E naar Beb.ABnw.O ",. Opp. Beb.8anw. Opp. - erf W:mingen Opbrengsl uitg. kav.Opbr. Vetkoop nat Totale opbrengst Verwervtngskosten Kost Natwr Kost Brijp VTU Totalekosten Inbrengwaarde Koslenvemaal VvtnstNerl!es Renterelour Eindresullllsi 
8 Prive 1 7673 7673 1 5673 1 £ 958.000,00 £ 16.365.00 £ 976.365,00 £20.990,10 £55.095,00 £98.000,00 £38,273,75 £212358,85 £ 764.006,15 £ 416,566,17 £ 347.439,98 £ 117.695,56 £ 465.135,55 

10 PrlVe "''' "'" 1 4041 1 £ 958.000,00 £ 10.205,00 £ B6B.205,00 £14.951,70 £ 30.615.00 £98.000,00 £32.153,75 £ 175,720,45 £ 792.484,55 £ 416,566,17 £ 375.918,38 £ 117.695,56 £ 493.613,95 
15 P,Ne 726B 7266 0 7266 2 £ 1.916.000,00 £ 16,330,00 £ 1 ,932,330,00 £ 26.884,20 £ 48,990,00 £ 196,000,00 £61.247,50 £333.121,70 £ 1.599,208,30 £833,132,34 £ 766.075,96 £235.391,13 £ 1,001.467.09 
44 Prlve 9847 9847 1 7I!47 2 £1.916,000,00 £ 19.235,00 £ 1,935.235,00 £ 29.033,90 £57,705,00 £ 196,000,00 £ 63.426,25 £346,165,15 £ 1.589.069,85 £833,132,34 £ 755.937,51 £ 235,391 ,13 £ 991,328,64 
45 Prtve 9882 ..., 0 9882 3 £ 2,874.000,00 £ 19.410,00 £ 2,693.410,00 £ 36,563,40 £ 58.2JO,oo £ 294.000,00 £ 88,C157.5O £ 476,850,90 £2.418.559,10 £ 1,2<19,698,51 £ 1.166.660.59 £ 353.086,sa £ 1.519,947,29 
54 Prive 1083 1083 0 1083 1 £ 518.757,00 £0,00 £518.757,00 £4.007,10 £0,00 £98.000,00 £ 24.500.00 £ 126.507,10 £392249.90 £416.566.17 -E24,318,27 £ 117.695,56 £93.379,30 

50""', 600 '00 0 600 1 £ 287.400,00 £0,00 £ 287,400.00 £ 2.220,00 £0,00 £98,000,00 £24.500,00 £ 124.720,00 £ 162.680,00 £416.566,17 -E 253.886,17 £ 117.695,56 -E 136190.60 
62 Prwe 64S 64S 0 64S 1 £ 404.755,00 £0,00 £ 4D4,755,00 £3.126,50 £0,00 £98,000,00 £ 24,500,00 £ 125.626,50 £ 279.128,50 £ 416.566,17 -E 137.437,67 £ 117,695,56 -E 19.142,10 
64 Prtve 3<6 3<6 0 3<6 , £ 165,734,00 £0.00 £ 165,734,00 £ 1.280,20 £0,00 £ 98.CXXJ,00 £24.500,00 £ 123,780,20 £ 41,953,60 £416.566,17 -E374,612,37 £ 117,695,56 -E 255,916,80 
67 Prtve 7521 7521 1 66" , £9SB.CXXJ,oo £ 17.605,00 £ 975,605,00 £ 20.427,70 £52.615,00 £ 98.CXXJ,oo £37.703,75 £ 208.946,45 £ 766.656,55 £416.566,17 £ 350.092,38 £ 117.695,56 £467.787,95 
700ntwtkkeiBar 9692 9692 0 9692 3 £ 2.674.000,00 £ 16.480,00 £ 2.892.480.00 £ 35.860,40 £ 55.380,00 £ 294.CXXJ,oo £87.345,00 £ 472585,40 £2.419.874,60 £ 1.249,898,51 £ 1.170.176,09 £ 353,086,69 £ 1.523.262,79 
75 Prtve 6464 6464 1 4464 1 £ 958.000,00 £ 12.320,00 £ 970.320,00 £18.516,60 £38.960,00 £98.000,00 £ 33.740,00 £ 185.216,80 £785.103,20 £ 416.566,17 £ 368.537,03 £117,895,56 £486232,60 
80 Prive 86" B627 0 88" 2 £ 1.916.000,00 £ 23.135,00 £1.939,135,00 £31.919,90 £69-"05,00 £ 196.CXXJ,oo £56.351.25 £363.676,15 £ 1.S75.458,85 £ 833.132,34 £ 742.326,51 £235.391,13 £9n.7t7,64 
87 Prive 8991 .991 1 '991 2 £ 1.916.000,00 £ 14.955,00 £ 1.930.955,00 £25.866,70 £44.665,00 £ 196.CXXJ,oo £ 60.216,25 £ 326.947,95 £ 1.604.007,05 £633.132,34 £nO.874,71 £235.391.13 £ 1.006.265.84 
88 Gemeente 4355 4355 0 4366 1 £ 958.000,00 £11.775,00 £ 969.n5,00 £16.113,50 £ 35.325,00 £ 98.CXXJ,oo £ 33.331.25 £182.769,75 £ 787.005,25 £416.566,17 £ 370.439,06 £ 117.695,56 £ 488.134,65 
90 Prlve 1968 '968 0 1968 1 £ 942.672,00 £0,00 £942672,00 £7.281,60 £0,00 £ 98.CXXJ,oo £ 24.500,00 £129.781,60 £812.690,40 £416.566,17 £ 396.324,23 £117.695,56 £514.019,80 
92 Prive 981. 9818 1 7816 2 £1.916.CXXJ,00 £ 19.090.00 £ 1.935.090,00 £28.925,60 £57.270,00 £ 196,000,00 £ 63.317.50 £ 345.514,10 £ 1.589.S75,90 £833.132,34 £ 756.443,56 £235.391,13 £991.834,69 
93 Prlve 9125 9125 1 "25 2 £ 1.916,CXXJ,00 £ 15.625.00 £ 1,931.625,00 £ 26,362,50 £46.875,00 £ 196,CXXJ,oo £60.718,75 £329.958,25 £ 1.601.668,75 £ 833.132,34 £ 788,536,41 £ 235.391,13 £1,003.927,54 
970ntwtkkelsar 2810 2810 0 28'0 1 £ 958.CXXJ,oo £4.050,00 £962.050,00 £ 10.397,00 £ 12.150,00 £ 98.CXXJ,oo £27.537,50 £ 143.084,50 £ 813.965,50 £416.566,17 £ 397.399,33 £117.695,56 £ 515.094,90 

100 PrIve 6596 6596 , 4598 1 £ 958.CXXJ,oo £12.980,00 £ 970.980,00 £17.005,20 £ 38.940,00 £98.000.00 £34.235,00 £ 188,160,20 £ 782.799,60 £416.566,17 £ 366.233,63 £ 117.695,56 £ 483.1:129,20 
105 Prive 963S 91135 0 963S 3 £2,674.CXXJ,oo £ 18.175,00 £ 2.892.175,00 £35.649,50 £54.525,00 £ 294.CXXJ,oo £87.131,25 £471.305,75 £ 2.420.869,25 £1.249.698,51 £ 1.171,170,74 £ 353.086,sa £ 1.524,257,44 
110 Prive 1001 1001 0 1001 1 £479.479,00 £0,00 £479.479,00 £3.703,70 £0,00 £98,000,00 £ 24.500,00 £ 126.203,70 £ 353,275,30 £416.566,17 -E63.29O,87 £ 117.695,56 £54.404,70 
III Prtve 41'" 4160 0 4160 1 £ 958.CXXJ,oo £ 10.800,00 £ 968,600,00 £ 15.392,00 £32.400,00 £ 98,CXXJ,oo £32.600,00 £ 178.392,00 £ 790.408,00 £416,568,17 £ 373,641,83 £ 117.695,56 £ 491.537,40 
112 Prtve 9598 B598 0 9698 3 £ 2.874.000,00 £ 17.990,00 £ 2.891.990.00 £35.512,60 £ 53,970,00 £ 294.000,00 £66.992,50 £470.475,10 £2.421.514.90 £ 1.249.698,51 £ 1.171.616,39 £ 353.086,69 £ 1.524.903,09 
113 PriYe 8118 8116 1 6116 , £ 958.000,00 £ 20.580,00 £ 978.580,00 £22.629,20 £61.740,00 £ 98.CXXJ,oo £39.935,00 £ 222.304,:20 £ 756.275,80 £ 416.566,17 £ 339.709,63 £ 117.695,56 £ 457.405,20 
134 Prlve 21143 2843 0 2843 1 £ 958,000,00 £4.215,00 £ 962.215,00 £10.519,10 £ 12.645,00 £ 98.CXXJ,00 £27.661,25 £ 148.825,35 £813.389,65 £ 416.566,17 £ 396.823,48 £ 117.695,56 £ 514.519,ClS 
137 Prtve 7242 7242 1 5242 1 £ 958.000,00 £ 16.210,00 £974.210,00 £ 19.395,40 £48.630,00 £ 98.CXXJ,oo £ 36.657,50 £202.682,90 £n1.527,10 £416.566,17 £ 354.960,93 £ 117,695,56 £ 472.656,50 
139 Prtve S0711 S0711 0 S0711 1 £ 958.000,00 £ 15.395,00 £ 973.395,00 £ 18.792,30 £ 46.165,00 £98.000,00 £36.046.25 £ 199.023,55 £n4.371.45 £416.566,17 £357.805,28 £ 117.695,56 £475.500,65 
142 Prive 2047 2047 0 2047 1 £ 958.CXXJ,oo £ 235,00 £ 958.235,00 £ 7.573.90 £ 705,00 £98.000,00 £ 24.676,25 £ 130.955,15 £ 827.279,65 £416.566,17 £ 410.713,68 £ 117.695,56 £ 528.409,25 
151PriYe 9723 9723 1 T723 2 £ 1.916,CXXJ,00 £18.615.00 £ 1.934.615,00 £ 28.575,10 £ 55.845,00 £ 196.CXXJ,oo £62.961,25 £ 343.381,35 £ 1.591.233,65 £833.132,34 £756.101,31 £235.391,13 £993-"92,44 
15.2 Prtve 1953 1953 0 1953 1 £ 935.487,00 £0,00 £ 935.487,00 £7.226,10 £0,00 £ 98,CXXJ,00 £24.500,00 £ 129.726,10 £805.760,90 £ 416.566,17 £389.194,73 £ 117.695,56 £ 506.690,30 
159 PriYe 1506 1506 0 '508 1 £721.374,00 £0,00 £721.374,00 £5,572,20 £0,00 £ 98,CXXJ,oo £24.500.00 £ 128.072,:20 £ 593.301 ,80 £ 416.566,17 £ 176.735,63 £ 117.695,56 £ 294.431,20 
162 Prive 921 921 0 921 1 £441.159,00 £0,00 £ 441.159,00 £ 3.407,70 £0,00 £ 96.CXXJ,oo £24.500,00 £125.907,70 £315.251..30 £416.566,17 -E 101.314,87 £ 117.695,56 £16.380,70 
171 Prlve 3808 3808 0 3808 1 £ 958.CXXJ,oo £9.040,00 £ 967.040,00 £ 14.069,60 £27.120,00 £ 98,CXXJ,oo £31.280,00 £ 170.489,60 £ 796.550,40 £416.556,17 £ 379,984,23 £ 117.695,56 £497.679,80 
lnPrive 422 422 0 422 1 £202.138,00 £0,00 £202.138,00 £ 1.561,40 £0,00 £ 98.CXXJ,00 £24.500,00 £ 124.061,40 £78.076,60 £418.566,17 -E 338.489,57 £117.695,56 -E 220.794,00 
188 Prlve 910S 910S 0 "OS 3 £ 2.674.000,00 £15.525,00 £ 2.889.525,00 £33.688,50 £48.575,00 £ 294,000,00 £85.143,75 £ 459.407,25 £2.430,117,75 £ 1.249.698,51 £ 1.180.419,24 £ 353.086,69 £ 1.533.505,94 
211 PrlVe 8502 8502 1 6502 1 £ 95B.CXXJ,oo £22.510,00 £ 980.510,00 £ 24.057,40 £ 67.530,00 £98.000,00 £ 41.382,50 £ 230.969,90 £ 749,540,10 £416.568,17 £332.973,93 £ 117.695,56 £ 450.669,50 
214 Prtve 64" '''' 0 64" 2 £ 1.916.000,00 £ 12.355,00 £ 1,928.355,00 £23.942,70 £ 37.065,00 £ 196.CXXJ,00 £ 56.266,25 £ 315.273,95 £ 1.613,081,05 £ 833.132,34 £ 779.948,71 £235.391,13 £ 1.015.339,64 
219 PrNe 4215 4215 0 4215 1 £ 958.000,00 £11.075,00 £ 969.075,00 £ 15.595,50 £33.225.00 £98.000,00 £32.800.25 £ 179.628,75 £789.448.25 £416.566,17 €3n.882,06 £117.695,56 £ 490.5n,65 
224 Prfve 5340 5340 0 5340 1 £ 958.000,00 £ 16.700.00 £974.700,00 £ 19.756,00 £50.100,00 £98.000,00 £37.025.00 £ 204.883,00 £769.817,00 £ 416.566,17 £353.250,63 £117,1595,56 £470.946,40 
225 Prtve 2JIll 2301 0 2301 1 £ 958.CXXJ,oo £ 1.505,00 £ 959.505,00 £8.513,70 £4.515,00 £ 98.CXXJ,oo £25.628,75 £ 136.657,45 £822.847,55 £416.556.17 £ 406.281 ,38 £ 117.695,56 £5.23.976,95 
271 Prtve 9302 9302 0 .302 3 £ 2.874,000,00 £ 16.510,00 £2.890.510.00 £34.417,40 £ 49.530,00 £ 294.CXXJ,oo £65.862,50 £ 463.829,90 £ 2426.680,10 £ 1249.698,51 £ 1.176.981,59 £ 353.086,69 £ 1,530.068,29 
272 Prwe 5799 5799 0 5799 1 £ 958.000,00 £ 18.995,00 £ 976,995,00 E21.456,3O E: 56.985,00 £98.000,00 £ 38,746,25 E:215.187,55 £ 761.807,45 E 416.566,17 £ 345.241 ,28 £ 117.695,56 E: 462.936,85 

TollIlIl 238839 238839 13 212639 63 E: 55.872955,00 £ 479.970,00 £ 56,352.925,00 £ 786,764,30 € 1.439,910,00 £ 6,174,000,00 £ 1.903.4n,SO E: 10.30'$.151.80 £ 46.048.rn,20 £ 26.243.668,62 £ 19.805.104,58 £ 7.414.820,52 £ 27.219,925,10 




