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bijdrage naar aanleiding van netwerkbijeenkomst 25 maart

Beste netwerkers,
Op donderdag 25 maart 2010 vond in Haarlem de bijeenkomst van het Netwerk
Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (NDSO) plaats. Tijdens de bijeenkomst hebben
we gesproken over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) en de actualiteit
van de economische crisis en bezuinigingen.
Tijdens de bijeenkomst is een aantal vragen naar voren gekomen over de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening, onder andere door de casus die Sandra Koster vanuit
Eindhoven inbracht. Met dit memo willen we jullie vragen een bijdrage te leveren
om een helder antwoord op de vragen uit de bijeenkomst te krijgen. Onze concrete
vragen vinden jullie onderaan dit document. Voor we onze vragen stellen willen we
eerst teruggeven wat we in de bijeenkomst over de nWro besproken hebben.
De aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de stad en niet naar het
instrument van de nWro
In de bijeenkomst hebben de meeste directeuren aangegeven dat de nWro geen
issue is in hun dagelijkse werk, de focus ligt op de ruimtelijke ontwikkeling van de
stad. Niettemin hebben we tijdens de bijeenkomst geconstateerd dat de doelen van
de wetswijziging nog niet altijd worden gerealiseerd. Daarnaast is een aantal
essentiële onduidelijkheden over de wet naar boven komen, die een negatieve
impact hebben op de stedelijke ontwikkeling. Deze onduidelijkheden vragen om
verheldering.
De voorbereidende gesprekken met de gemeenten Amsterdam, Deventer en
Eindhoven hebben duidelijk gemaakt dat de ervaring met de nieuwe wetgeving nog
niet altijd positief uitpakt. De toepassing van de wet in de praktijk is complex en
het integrerende karakter van de wet is beperkt. Procedures blijken uiteindelijk niet
sneller te verlopen: de tijd die wordt bespaard doordat de provincie geen
goedkeuring meer hoeft te verlenen aan plannen, kost nu meer tijd in het
voortraject. Ook bestaat bijvoorbeeld weerstand tegen het projectbesluit, dat niet
als gelijkwaardig alternatief voor de artikel 19 procedure wordt gezien. De reden is
dat het projectbesluit binnen een jaar in het bestemmingsplan moet zijn
opgenomen. Gemeenten ervaren dit als dubbel werk. In het verlengde daarvan
lijken gemeenten terughoudend met de inzet van exploitatieplannen, vooral als
gevolg van de projectadministratie die dit met zich mee brengt.
De recente ervaring met de nieuwe wet laat zien dat er sprake is van twee
(onbedoeld) complicerende factoren. Allereerst is de maatschappelijke context
momenteel totaal anders dan toen de wet werd ontwikkeld. Hierdoor lijkt de functie
van de grexwet enigszins achterhaald. Een belangrijke aanleiding voor het
ontwikkelen van de grexwet was het tegengaan van ‘freeriders’ gedrag bij
uitleglocaties, waarmee marktpartijen snel en makkelijk geld verdienden. Enerzijds
gaat de aandacht nu uit naar binnenstedelijke locaties, anderzijds moet er door de
economische crisis eerder geld bij om ontwikkelaars over de streep te halen. De
tweede complicerende factor is Europese regelgeving rond aanbesteding en risico
van staatssteun. De voorbeelden uit Eindhoven maken duidelijk dat beide de
beoogde effecten van de grexwet te niet doen, met als gevolg boetes en daarmee
enorme financiële tegenvallers. De exacte samenhang tussen de verschillende
wetten zorgde tijdens de bijeenkomst nogal voor discussie. Daarom komt dit thema
ook terug bij de vragen.

Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Voor de gemeente Haarlemmermeer was
de nieuwe wetgeving aanleiding om een aantal zaken te verbeteren: de
structuurvisie is met succes heringevoerd; door de mogelijkheid voor kostenverhaal
wordt de discussie over bovenplanse verevening met projectontwikkelaars (in
positieve zin) scherper gevoerd; de nieuwe wet heeft niet alleen gezorgd voor
digitalisering van bestemmingsplannen, maar ook voor een prioritering ervan,
waardoor een open en stimulerende discussie met het college wordt gevoerd over
de ontwikkelingen in de stad. Ook Deventer ziet voordelen in de nieuwe wetgeving:
ook al is het niet noodzakelijk om alle instrumenten uit de grexwet te hanteren, het
heeft er wel voor gezorgd dat de planeconomische functie belangrijker is geworden,
vooral ook in het voortraject. Daarnaast slaagt Deventer erin het eerder genoemde
dubbel werk te voorkomen, door geen projectbesluit te nemen maar direct over te
gaan tot herziening van het bestemmingsplan. Opvallend is ten slotte dat
gemeenten de mogelijkheid van de coördinatiefunctie in de wet toejuichen
(waardoor uitvoeringsbesluiten in één keer ter visie wordt gelegd, zodat maar één
keer naar Raad van State hoeft worden gegaan), maar er in de praktijk nog weinig
gebruik van maken.
Een belangrijke conclusie van de bijeenkomst was dat bij veel gemeenten (juridisch
getinte) vragen zijn over de nWro die mogelijk wijzen op tegenstrijdigheden in de
wet, die weer leiden tot onjuistheden in de uitvoeringspraktijk. Deze vragen
hebben we op het eind van de bijeenkomst geïnventariseerd, waarbij we hebben
uitgesproken deze vragen de komende tijd uit te zoeken. Als we uiteindelijk met
het netwerk iets willen adresseren op het gebied van de nWro is het belangrijk dat
we de goede vragen en de goede discussie op tafel leggen.
We hebben vijf vragen geformuleerd over de mogelijkheden en implicaties
van de nWro
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Het lijkt erop dat de nieuwe wetgeving voor kostenverhaal (ruimtelijke
ordening - grondexploitatie) vooral is ingegeven om 'free riders' gedrag
te voorkomen. De werkelijkheid van nu tijdens de economische crisis is dat
ontwikkelaars juist gestimuleerd moeten worden. Wordt het paard als gevolg
van de nieuwe wetgeving achter de wagen gespannen, omdat impasses en
daarmee vertragingen dreigen?
Om te voorkomen dat een exploitatie voor een totaalgebied niet sluitend is,
maken gemeenten projectbestemmingsplannen of projectbesluiten voor
specifieke ontwikkelingen of voor specifieke bouwplannen. Dit is een vorm
van opportunisme waarbij per ontwikkeling voor een nieuwe ruimtelijke
regeling wordt gezorgd. Bestaat het gevaar dat hierdoor samenhang van
ruimtelijke ontwikkeling, zoals de nWro beoogt, verloren gaat? Wat zijn de
consequenties voor toepassen voorkeursrecht, leges en kostenverhaal?
Is de hypothese juist dat gemeenten het opstellen van exploitatieplannen
vermijden? In plaats van het opstellen van exploitatieplannen wordt ingezet op
ex-ante overeenkomsten. Gemeenten dreigen met het opstellen van
exploitatieplannen in de eigen voet te schieten, omdat zij zelf voor de tekorten
opdraaien. Bovendien wordt het aanpassen van bestemmingsplannen volgens
ontwikkelaars met regelmaat afhankelijk gesteld van het sluiten van een ex
anteovereenkomst, waarmee enerzijds wordt voorkomen dat een
exploitatieplan moet worden opgesteld terwijl anderzijds wel een
vertraging ontstaat voor het realiseren van het gewenste project. Zijn deze
constateringen correct en zijn er oplossingen denkbaar?
Zijn er mogelijkheden om (grootte/mate van) het kostenverhaal te
differentiëren naar gebied of afhankelijk te stellen van het maatschappelijk nut
van een ontwikkeling? Hoe is het mogelijk om het risico van verkapte
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overheidssteun te vermijden wanneer een dergelijk onderscheid wordt
gemaakt? In hoeverre druisen die mogelijkheden in tegen gelijke monniken,
gelijke kappen?
Diverse gemeenten worstelen, ook in meer algemene zin dan onder vraag vier
beschreven, met het begrip staatssteun (Eindhoven, LeidschendamVoorburg). Van staatssteun dreigt sprake te zijn in geval van bijvoorbeeld
gemengde publieke/commerciële ontwikkelingen. Is aan de hand van cases na
te gaan waar gemeenten of ontwikkelaars op moeten letten en welke risico's
zijn lopen?

Door de creativiteit en vindingrijkheid van onze mensen goed te gebruiken willen
we het antwoord vinden op de bovenstaande vragen. Het doel is om op basis van
het antwoord een handreiking te maken over de omgang met de nieuwe Wet
Ruimtelijke Ordening. Eventueel kan het ook aanleiding zijn om ons als netwerk
scherper te positioneren en aan te geven welke aanpassingen we wenselijk achten.
In de bijeenkomst hebben Tom de Laat (gemeente Oss), Sandra Koster (gemeente
Eindhoven), Cor van Gasteren (gemeente Zwolle) en Wim Meys (gemeente
Maastricht) zich aangemeld om zich over deze vragen te buigen. We horen graag of
deze groep nog steeds bereid is met de vragen aan de slag te gaan, natuurlijk zijn
ook meer gemeenten welkom om aan te sluiten. De mensen van Hiemstra & De
Vries zullen ons eveneens hierin ondersteunen.
We horen graag op korte termijn jullie antwoord op de volgende vragen:
•
Hebben jullie nog opmerkingen of aanvullingen op bovenstaande vragen?
•
Wie van jullie of jullie collega’s wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden
van de vragen (ofwel in algemene zin, ofwel voor een specifieke vraag)
Met vriendelijke groet,
Cor van Gasteren, Marcel Trienen, Tom Boot
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