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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Direct ten noorden van het bedrijventerrein Bruchterweg/Nieuwe Haven, bij 

de kern Hardenberg, ligt een deels onbebouwd terrein van circa 10 ha groot. 

Langs de Jan Weitkamplaan zijn in dit gebied enkele woningen en ook een 

tuincentrum aanwezig. De rest van het gebied is op dit moment in gebruik als 

grasland/weiland en in het zuidelijk gedeelte is een strook in gebruik als be-

drijventerrein. 

 

Ten noorden van de Jan Weitkamplaan zijn plannen in ontwikkeling voor het 

realiseren van een gezondheidspark rondom het huidige ziekenhuis. Hier zullen 

allerlei (para)medische en daaraan verwante functies worden ontwikkeld. Los 

van deze ontwikkeling zijn er in de hoofdkern Hardenberg enkele sportfuncties 

aanwezig die hebben te kampen met ofwel (sport)technische veroudering, 

toekomstige bereikbaarheids- en parkeerproblemen en/of ruimtegebrek. Het 

gaat hierbij vooral om de atletiekbaan, het zwembad De Marsch en ook de 

sporthal De Meet. 

 

Het gebied ten noorden van het bedrijventerrein biedt perspectieven voor de 

vestiging van dergelijke functies. Pluspunt hierbij is de koppeling met de ont-

wikkeling van het gezondheidspark rondom het ziekenhuis aan de noordzijde 

van de Jan Weitkamplaan. 

 

Om vorenstaande ontwikkelingen mogelijk te maken, is een bestemmingsplan 

opgesteld met de naam Sportboulevard. Met dit bestemmingsplan wordt tevens 

het meer dan tien jaar oude bestemmingsplan van het aanwezige tuincentrum 

geactualiseerd. Ook houdt het bestemmingsplan aan de zuidzijde van het ge-

bied rekening met een wijziging van de bestemming groen naar opslag.  

 

Ten behoeve van alle ontwikkelingen in het bestemmingsplan Sportboulevard is 

er een grondexploitatie opgezet. In verband met de wettelijke verplichtingen 

om kosten te verhalen uit artikel 6.12, lid 2, sub a van de nieuwe Wet ruimte-

lijke ordening (Wro) is voor dit bestemmingsplan ook een exploitatieplan opge-

zet.  
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1 . 2   

L e e s w i j z e r  

Dit exploitatieplan bestaat uit verschillende onderdelen. Net als een bestem-

mingsplan kent dit plan een toelichting en regels met bijbehorende kaarten. 

De kaarten hebben in veel gevallen net als de verbeelding (plankaart) van een 

bestemmingsplan een juridische betekenis, dan wel een toelichtende functie.  

 

In de toelichting komen de volgende punten aan de orde: 

- algemene onderdelen, zoals de koppeling met het ruimtelijk besluit, 

doel en functie van het exploitatieplan, begrenzing van het exploitatie-

plan, grondeigenaren en te verwerven gronden en de jaarlijkse herzie-

ning en eindafrekening; 

- een toelichting op de regels; 

- een toelichting op de kaarten; 

- een beschrijving van werken en werkzaamheden; 

- het financieel kader. 

Daarna volgen de regels en de hierbij behorende kaarten en bijlagen.  

 

Zoals aangegeven, wordt in dit exploitatieplan verwezen naar diverse kaarten. 

Deze zijn achter de regels van dit plan opgenomen. Kaart 1 geeft de begren-

zing van het exploitatieplan Sportboulevard weer binnen het bestemmingsplan 

Sportboulevard.  

 

Onderdeel van dit exploitatieplan zijn uitvoeringsregels voor de atletiekac-

commodatie, beachcourt en omliggend gebied. Deze zijn opgenomen in een 

afzonderlijk rapport Vraagspecificatie deel 1 en 2 van Adviesburo De Meent 

b.v., d.d. 1 juni 2011 dat integraal deel uitmaakt van dit plan en onder andere 

dient als toetsingskader voor de bouwplannen en aanlegregels. 

1 . 3   

W e t t e l i j k e  b a s i s  e x p l o i t a t i e p l a n  e n  

k o p p e l i n g  m e t  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

S p o r t b o u l e v a r d  

Hoofdstuk 6.4 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat over grond-

exploitatie. Dit hoofdstuk van de Wro bevat de artikelen 6.12 tot en met 6.25 

en geeft de randvoorwaarden voor het opstellen van alle exploitatieplannen in 

Nederland.  

 

Artikel 6.12 van de Wro verplicht overheden om gelijktijdig met het vaststellen 

van een bestemmingsplan waarin bouwplannen zijn opgenomen één of meerde-

re exploitatieplannen vast te stellen. Wat een bouwplan is, staat omschreven 

in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 6.2.1 Bro). Het opnemen van een 
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bouwmogelijkheid voor een woning of een ander hoofdgebouw is een bouw-

plan. Een exploitatieplan zal daarom bij de vaststelling van veel bestemmings-

plannen moeten worden overwogen.  

In het bestemmingsplan Sportboulevard zijn diverse ontwikkelingen (waaronder 

gebouwen) opgenomen die als bouwplan dienen te worden aangemerkt in de 

zin van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Als uitzondering op vorengenoemde regel geldt dat geen exploitatieplan hoeft 

te worden vastgesteld als het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in 

het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins is verzekerd, dan wel enke-

le andere redenen genoemd in 6.2.1a Bro. Van anderszins verzekerd, is sprake 

als er voor de vaststelling van het bestemmingsplan een zogenaamde anterieu-

re overeenkomst is gesloten met alle grondeigenaren over de financiële bijdra-

gen. Dergelijke overeenkomsten zijn niet (voor alle gronden) afgesloten.  

 

Ook als het noodzakelijk wordt gevonden om eisen met betrekking tot fasering 

(of een tijdvak) of nadere eisen met betrekking tot de uitvoering en inrichting 

van het plangebied te stellen, kan de overheid een exploitatieplan vaststellen 

gelijktijdig met het bestemmingsplan. Dat is in dit geval niet aan de orde. 

 

Artikel 6.13 Wro geeft regels met betrekking tot de inhoud van een exploita-

tieplan. Een exploitatieplan moet in ieder geval een kaart van het exploitatie-

gebied bevatten, alsmede een omschrijving van werken en werkzaamheden en 

een exploitatieopzet.  

 

Naast vorengenoemde verplichte onderdelen kan een exploitatieplan ook ande-

re onderdelen bevatten. Om daadwerkelijk tot het gewenste eindbeeld te 

komen, kan het, zoals hiervoor is aangegeven, noodzakelijk zijn om extra re-

gels te stellen. Deze mogen betrekking hebben op:  

- het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 

van de openbare ruimte: de uitvoering van deze werken en werkzaam-

heden waarbij valt te denken aan regels over goedkeuring, aanbeste-

ding, toezicht en dergelijke;  

- de fasering van de uitvoering en/of het koppelen van de uitvoering aan 

bepaalde andere werkzaamheden; 

- de uitvoerbaarheid in de zin dat het exploitatieplan ook regels kan be-

vatten over de woningbouwcategorieën: sociale huurwoningen, sociale 

koopwoningen en particuliere opdrachtgeverschap (vrije kavelbouw). 

Een exploitatieplan mag de woningbouwcategorieën echter alleen rege-

len als in de bijbehorende planologische maatregel (het bestemmings-

plan) een percentage gerelateerd aan het plangebied is opgenomen. 

Het laatste punt is in dit plan niet aan de orde.  

 

De procedure van het exploitatieplan is qua termijnen hetzelfde als die van 

het bestemmingsplan (of de planologische maatregel die het exploitatieplan 

volgt). In het kader van de procedure worden alle eigenaren geïnformeerd over 
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de tervisielegging van het ontwerp-exploitatieplan en over het vastgestelde 

exploitatieplan.  

 

Tegen een exploitatieplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Het 

beroep tegen een exploitatieplan is gekoppeld aan het beroep tegen het be-

stemmingsplan. Belanghebbenden kunnen beroep instellen indien zij ook een 

zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan gedurende de 

tijd dat dit ter inzage ligt. Indien er wijzigingen zijn aangebracht in het exploi-

tatieplan dat ter inzage lag, kunnen zij daar ook beroep tegen instellen.  

 

Een exploitatieplan heeft een aantal rechtsgevolgen. In de eerste plaats heeft 

het exploitatieplan tot gevolg dat er bij de bouwvergunning een exploitatiebij-

drage wordt gevraagd aan bouwers, tenzij op het moment van de indiening van 

de bouwaanvraag is gebleken dat er reeds op andere wijze kostenverhaal heeft 

plaatsgevonden, dan wel dat dit is verzekerd. Ten tweede bepaalt artikel 2.1 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dat een omgevings-

vergunning alleen kan worden verleend als deze niet in strijd is met een ex-

ploitatieplan. Artikel 2.12, lid 1, sub b van de Wabo biedt impliciet de 

mogelijkheid om met afwijkingsregels af te wijken van het exploitatieplan.  

 

Daarnaast bestaat er een zogenaamde aanhoudingsmogelijkheid voor omge-

vingsvergunningen zolang een exploitatieplan niet onherroepelijk is, om (onder 

meer) te voorkomen dat de gemeente met financiële tegenvallers wordt ge-

confronteerd (artikel 3.5 Wabo). Deze aanhoudingsplicht kan overigens (zonder 

voorbereidingsprocedure), onder nader in de Wabo opgenomen voorwaarden 

door burgemeester en wethouders worden doorbroken. 

 

Voor het totale gebied dat in het bestemmingsplan Sportboulevard wordt ont-

wikkeld, is het noodzakelijk gevonden om met het oog op een sluitend kosten-

verhaal en het garanderen van de beoogde (kwalitatieve en kwantitatieve) 

doelen een exploitatieplan vast te stellen.  

1 . 4   

D o e l  e n  f u n c t i e  e x p l o i t a t i e p l a n  

De overheid bevordert een mooie en duurzame inrichting van stad en land. Zij 

stuurt door het stellen van regels en neemt ook zelf deel in de 

(her)ontwikkeling van locaties. Daarbij hoort ook een eerlijke verdeling van de 

kosten en baten van de grondexploitatie.  

 

Om een locatie te ontwikkelen, moeten kosten worden gemaakt. Het begint 

met het maken van plannen en eindigt met de uitvoering van diverse werken 

en het in gebruik nemen van de locatie voor het doel dat in het ruimtelijk 

besluit (meestal een bestemmingsplan) wordt beschreven. 
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Bij locatieontwikkeling is het van belang wie de te ontwikkelen gronden in 

eigendom heeft. In Nederland kennen we het principe dat bezitters/eigenaren 

van de gronden die gronden zelf mogen ontwikkelen (zelfrealisatie), mits zij 

bereid en in staat zijn de vanuit het publiek belang gewenste vorm van uitvoe-

ring van het bestemmingsplan in acht te nemen. Grondexploitatie betekent in 

veel gevallen dat de bezitters van de gronden en de overheid wel tot overeen-

stemming moeten komen om deze te verwezenlijken, omdat er aan bepaalde 

vooraf gestelde eisen moet worden voldaan en bepaalde gronden in het ont-

wikkelproces ook van eigenaar zullen moeten veranderen (met name overname 

van openbare gronden). Hiervoor gelden sinds 1 juli 2008 nieuwe regels die 

zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met het bijbehorende 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

De rollen van de overheid (meestal een gemeente) en particuliere grondeige-

naren (vaak ontwikkelaars) bij de realisering van plannen worden in de nieuwe 

Wro nader vormgegeven en er worden grenzen gesteld aan het stellen van 

eisen door de overheid.  

 

Het exploitatieplan Hardenberg, Sportboulevard dient ertoe om: 

1. de noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenver-

haal, waarvan de berekening plaatsvindt bij het bepalen van het beta-

lingsvoorschrift bij de aan te vragen bouwvergunningen, dan wel 

waarvan de berekening wordt opgenomen in overeenkomsten welke 

worden gesloten na de vaststelling van dit exploitatieplan; 

2. vast te leggen welke overige regels en verboden van toepassing zijn bij 

de bouw-, aanleg- en inrichtingsactiviteiten. Deze worden opgenomen 

om te waarborgen dat bij realisatie specifieke eisen ten aanzien van het 

bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van 

de openbare ruimte én regels voor de uitvoering in acht worden geno-

men. 

1 . 5   

B e g r e n z i n g  e x p l o i t a t i e p l a n  

Het voorliggende exploitatieplan heeft hoofdzakelijk betrekking op het deel 

van het bestemmingsplan Sportboulevard dat is bestemd voor Sport, Verkeer 

en Groen. Hierbinnen worden de atletiekbaan met clubgebouw, de parkeer-

voorzieningen, RTC met de mogelijkheid voor een bouwplaats op het zuid-

oostelijk gelegen plangebied en een zwembad met alle openbare voorzieningen 

gerealiseerd. Het exploitatiegebied is kleiner dan het gebied van het bestem-

mingsplan, omdat er geen kostenverhaal of nadere eisen noodzakelijk zijn voor 

de gebieden waar geen nieuwe ontwikkelingen plaats vinden (dit betreft on-

derdelen met de bestemming Woongebieden, Detailhandel en ‘edrijventer-

rein). 

De begrenzing is aangegeven op kaart 1, waarop ook de bestemmingsplangrens 

van het bestemmingsplan Sportboulevard is opgenomen. 
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Het exploitatiegebied dat is opgenomen in een exploitatieplan kan kleiner zijn 

dan het gebied van het bestemmingsplan, maar dit betekent niet dat het kos-

tenverhaal daarom ook uitsluitend betrekking heeft op kosten die worden ge-

maakt in het plangebied zelf.  

 

Zoals hiervoor reeds is vermeld, bevat een exploitatieplan een exploitatieop-

zet. Deze exploitatieopzet bevat alle kosten die noodzakelijkerwijs worden 

gemaakt om de locatie op een goede wijze tot ontwikkeling te laten komen. In 

dit exploitatieplan zijn geen bovenplanse kosten
1
 opgenomen.  

1 . 6   

G r o n d e i g e n a r e n  e n  t e  v e r w e r v e n  

g r o n d e n  

Op dit exploitatieplan is de volgende uitgangssituatie van toepassing. 

 

Het plangebied is deels in eigendom van de gemeente en deels in eigendom 

van andere eigenaren. De eigendomssituatie is weergegeven op kaart 2. Dit is 

een momentopname (november 2011). De gemeente is in onderhandeling met 

verschillende eigenaren over de overname van de grond. Verder dient te wor-

den opgemerkt dat met betrekking tot één perceel overeenstemming tot koop 

is bereikt (ondertekende koopovereenkomst). Het betreft in deze sectie C, 

perceelnummer 2198. Het perceel is ten tijde van dit schrijven echter nog niet 

in eigendom overgedragen waardoor dit perceel in onderhavig exploitatieplan 

nog niet staat aangemerkt als eigendom van de gemeente. 

 

Vooralsnog is er door geen van de huidige eigenaren aangegeven dat zij beogen 

een deel van de bestemmingen zelf te willen realiseren. De vraag of zelfreali-

satie binnen dit bestemmingsplan mogelijk is, is overigens ook zeer twijfelach-

tig, omdat het de eigenaren ontbreekt aan voldoende grond om bestemmingen 

te realiseren. Aangezien de projecten als één geheel dienen te worden ontwik-

keld, zullen er op z'n minst overeenkomsten dienen te worden gesloten tussen 

eigenaren. Omdat er nog geen overeenkomsten met de gemeente zijn gesloten 

over overdracht van de eigendommen, het kostenverhaal daarom nog niet is 

gegarandeerd en er ook geen andere uitzonderingen (zoals genoemd in artikel 

6.2.1a Bro) gelden, blijft de wettelijke noodzaak om dit plan op te stellen 

aanwezig.  

 

Indien de gemeente er niet in slaagt alle vorengenoemde benodigde gronden 

minnelijk te verwerven, zal de gemeente ter verwerving van voormelde gron-

den haar publiekrechtelijk instrumentarium inzetten, waaronder haar be-

voegdheden op grond van de Onteigeningswet. Dit geldt tevens voor die 

                                                   
1
 Kosten die buiten het plangebied worden gemaakt ten behoeve van dit exploitatieplan en 

niet zouden zijn gemaakt als het plangebied niet was ontwikkeld. 
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gevallen waarbij bij zelfrealisatie niet wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in 

het bestemmingsplan en dit exploitatieplan. 

In verband met het beoogde tijdspad van de realisatie van het gebied zal zo 

nodig gelijktijdig met de vaststelling van dit exploitatieplan en het bestem-

mingsplan een onteigeningsbesluit worden genomen. 

1 . 7   

A c t u a l i s a t i e  e n  e i n d a f r e k e n i n g  

Anders dan bij de wettelijke herzieningstermijn van tien jaar voor het be-

stemmingsplan, verplicht de Wro de gemeente in artikel 6.15 het exploitatie-

plan ten minste één keer per jaar te herzien.  

 

De termijn vangt aan op de dag van inwerkingtreding van het exploitatieplan 

of indien een beroep is ingesteld op de dag dat de beslissing over het exploita-

tieplan onherroepelijk is geworden. Als er sprake is van een structurele herzie-

ning dan is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Bij niet-

structurele wijzigingen, is de uniforme voorbereidingsprocedure niet van toe-

passing, er bestaat geen beroepsmogelijkheid en de procedure eindigt met een 

raadsbesluit tot herziening van het exploitatieplan. Dit is het geval indien de 

herziening uitsluitend betrekking heeft op: 

a. een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbreng-

sten; 

b. een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het ex-

ploitatieplan aangegeven methode van indexering; 

c. een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kos-

ten, of; 

d. andere niet-structurele onderdelen. 

 

Herziening van het exploitatieplan kan leiden tot een hogere of lagere exploi-

tatiebijdrage, met uitzondering van die percelen waarvoor dan al een rechts-

geldige bouwvergunning is verstrekt, tenzij hierover in een exploitatie-

overeenkomst andere afspraken zijn gemaakt.  

 

Aan het einde van de exploitatie vindt een eindafrekening plaats. Binnen drie 

maanden na uitvoering van de werken, werkzaamheden en maatregelen welke 

zijn voorzien in het exploitatieplan, stellen burgemeester en wethouders een 

afrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20, lid 1 Wro).  

Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebij-

drage kan beroep worden ingesteld. 
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2 2  T o e l i c h t i n g  o p  d e  

r e g e l s  

De regels van het exploitatieplan worden in het navolgende artikelsgewijs 

toegelicht. Gezien de relatief beperkte complexiteit van het plan zijn de re-

gels beperkt gebleven.  

 

In de regels is een verbodstelsel opgenomen dat betrekking heeft op de uitvoe-

ring van werkzaamheden. De uitvoering mag niet worden gestart voordat aan 

bepaalde criteria is voldaan.  

Daarnaast zijn de regels met name van belang voor de omgevingsvergunning 

voor het bouwen. Op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a van de Wabo zal de 

bouwaanvraag voor een bouwplan (zoals verwoord in artikel 6.2.1 Bro) name-

lijk dienen te worden getoetst aan het exploitatieplan. Indien niet wordt vol-

daan aan de regels, wordt geen bouwvergunning afgegeven of kan de bouw 

worden stilgelegd (als deze reeds is verleend). 

 

Naast deze regels kent dit exploitatieplan uiteraard ook andere handhavings-

middelen doordat de feitelijke uitvoering wordt getoetst aan de gestelde kwa-

liteitscriteria. Wanneer niet wordt voldaan aan alle eisen zal in het kader van 

de exploitatieopzet verrekening kunnen plaatsvinden of geen (dan wel een 

lagere) vergoeding worden gegeven voor het uitvoeren van openbare werken. 

Indien overeenkomsten zijn opgesteld, zal in dat kader uiteraard ook een boe-

teclausule kunnen worden opgenomen.  

 

Bepaalde handelingen in strijd met het exploitatieplan kunnen strafbaar wor-

den gesteld. Dat is in dit exploitatieplan ook gebeurd. 

 

B e g r i p p en  ( a r t i k e l  1 )  

 

In dit artikel zijn de relevante begrippen omschreven. 

 

K o p p e l i n g  en  f a s e r i n g  ( a r t i k e l  2 )  

 

Zoals uit hoofdstuk 4 en de bijlage ‘Vraagspecificatie deel 1 en 2 blijkt’, is er 

voor een deel van sportboulevard een programma van eisen opgesteld. In be-

ginsel kan op deze locatie worden gestart met bouwen, nadat het bestem-

mingsplan en dit exploitatieplan van kracht zijn geworden. Het deel met 

betrekking tot de bouw van het RTC, het zwembad en de sporthal heeft nog 

geen uitgewerkt programma van eisen. Dat zal in de loop van de planperiode 

worden uitgewerkt.  
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Omdat het noodzakelijk is dat er pas wordt gebouwd en aangelegd is in arti-

kel 2 een bepaling opgenomen dat pas een omgevingsvergunning kan worden 

afgegeven nadat er een programma van eisen voor dit deel van het plangebied 

door burgemeester en wethouders is vastgesteld.  

 

E i s en  v o o r  d e  w er k en  en  w er kz a am h ed en  ( a r t i k e l  3 )  

 

Dit artikel bevat kwalitatieve eisen voor een deel van de in hoofdstuk 4 om-

schreven werken en werkzaamheden. Hierbij wordt voor onder andere de aan-

leg van kabels en leidingen, de riolering, de inrichting van de openbare ruimte, 

het bouwrijp maken van gronden (inclusief de waterhuishouding) verwezen 

naar het Programma van eisen, dat een bijlage vormt bij het onderhavige ex-

ploitatieplan en dat is gedefinieerd in de regels bij dit plan. Deze uitwerking 

bevat tevens de ontwerp- en materiaaleisen ten behoeve van de werkzaamhe-

den zoals die zijn benoemd in artikel 6.2.4 en 6.2.5 van het Besluit ruimtelijke 

ordening.  

 

R e g e l s  o m t r e n t  h e t  u i t v o e r en  v an  d e  w e r k en  en  w e r k -

z a am h ed en  ( a r t i k e l  4 )  

 

In dit artikel zijn regels gesteld ten aanzien van de uitvoering van de werken 

en werkzaamheden en de processen die hiertoe dienen te worden gevolgd.  

De regeling kent een verbodstelsel op uitvoering voordat alle bestekken zijn 

goedgekeurd.  

 

Daarnaast bevat dit artikel de Europese aanbestedingsregels die voor overhe-

den gelden en die ook van toepassing zijn op werken die in het kader van dit 

plan worden uitgevoerd.  

 

Tevens zijn regels opgenomen ten aanzien van de uitvoering en overdracht. 

Hierin staat omschreven op welke wijze de gemeente wil zeker stellen dat de 

kwaliteit van het uitgevoerde werk voldoet aan de eisen zoals omschreven in 

het Programma van eisen. Voordat dit is aangetoond, zullen de desbetreffende 

gronden door de gemeente niet worden geaccepteerd voor overdracht en zal 

geen afrekening plaatsvinden ten aanzien van gemaakte kosten. 

 

A l g em e n e  o n t h e f f i n g s r eg e l s  ( a r t i k e l  5 )  

 

Het plan kent een aantal algemene ontheffingsregels. De criteria spreken hier-

in voor zich.  

 

V e r b o d sb e p a l i n g  ( a r t i k e l  6 )  

 

Artikel 7 bevat een algemene verbodsbepaling. Het betreft een verbod om te 

handelen in strijd met de in artikel 4 en met 5 opgenomen regels met betrek-

king tot het uitvoeren van werken en werkzaamheden.  
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S l o t b ep a l i n g  ( a r t i k e l  7 )  

 

Dit artikel beschrijft de naam waaronder de regels worden aangehaald. 
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3 3  T o e l i c h t i n g  o p  d e  

k a a r t e n  

In hoofdstuk 1 is reeds verwezen naar kaarten voor de begrenzing van het ex-

ploitatiegebied en de door de gemeente beoogde grondverwerving. De functie 

van alle kaarten wordt in het navolgende toegelicht. 

 

K a a r t  1 .  K a a r t  v a n  h e t  ex p lo i t a t i e g e b i ed  

 

Deze kaart geeft de begrenzing van het exploitatieplan Hardenberg, Sportbou-

levard aan. De betekenis is met name dat binnen deze begrenzing bouwplan-

nen moeten worden getoetst aan dit plan en kostenverhaal plaatsvindt op basis 

van dit exploitatieplan.  

Op de kaart is de begrenzing van het bestemmingsplan opgenomen voor een 

totaaloverzicht van het te ontwikkelen gebied en te handhaven gebieden.  

 

K a a r t  2 .  K a a r t  e i g en d o m s s i tu a t i e  en  g r o n d v er w er v i n g  

 

Deze kaart geeft de eigendomssituatie weer zoals die was op het moment dat 

dit plan werd aangeboden aan burgemeester en wethouders (november 2011). 

Deze kaart is toegevoegd om inzicht te geven in de kadastrale perceelsindeling 

van de gronden in het exploitatiegebied. De kaart heeft in dit opzicht slechts 

een informatieve functie. 

Daarnaast geeft de kaart een overzicht van de gebieden die de gemeente 

wenst te verwerven.  

 

K a a r t  3 .  G r o n d g e b r u i k sk a a r t  

 

Deze kaart geeft het grondgebruik aan waarbij onderscheid is gemaakt tussen 

de diverse uitgeefbare delen en het openbaar gebied.  

Deze kaart is een visualisering van de aannames in de exploitatieopzet.  
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4 4  O m s c h r i j v i n g  

w e r k e n  e n  w e r k -

z a a m h e d e n  

Met uitzondering van het deel waarbinnen het RTC, het zwembad en de sport-

hal worden gerealiseerd, heeft de gemeente een Programma van eisen laten 

opstellen. Dit Programma van eisen is opgenomen in het rapport Sportboule-

vard Hardenberg, Vraagspecificatie deel 1 en 2, d.d. 1-6-2011 van Adviesbu-

reau De Meent, dat is opgenomen als bijlage bij dit exploitatieplan.  

 

Het Programma van eisen geeft de eisen waaraan moet worden voldaan bij het 

inrichten van het openbaar gebied, zoals infrastructuur (boven- en onder-

gronds), groen en water. Daarnaast worden de eisen aangegeven voor de in-

richting en uitvoering van de Atletiekbaan en het Beachcourt. 

 

Dit Programma van eisen dient in acht te worden genomen bij de uitvoering en 

eventuele aanbesteding van werken. Burgemeester en wethouders toetsen via 

de regels dit plan (artikel 2, 3 en 4) aan het Programma van eisen. 

 

Voor het RTC, het zwembad en de sporthal dient nog een programma van eisen 

te worden vastgesteld. Dit is nog in voorbereiding. In de regels van het plan is 

aangegeven dat het programma van eisen voor dit gedeelte van het exploita-

tieplan noodzakelijk is, voordat kan worden gestart met de bouw van deze 

accommodaties.  
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5 5  F i n a n c i e e l  

5 . 1   

A l g e m e e n  

In dit hoofdstuk wordt de financiële component van dit exploitatieplan behan-

deld. Een van de doelen van dit exploitatieplan is het leggen van de noodzake-

lijke publiekrechtelijke basis voor het kostenverhaal, waarvan de berekening 

plaatsvindt bij het bepalen van het betalingsvoorschrift bij de aan te vragen 

bouwvergunningen, dan wel waarvan de berekening wordt opgenomen in over-

eenkomsten welke worden gesloten na de vaststelling van dit exploitatieplan. 

 

Het kostenverhaal geschiedt op basis van aan de gemeente te betalen exploi-

tatiebijdragen wanneer grondeigenaren het overeenkomstig deel van het in het 

bestemmingsplan Sportboulevard Hardenberg en dit exploitatieplan beschreven 

bouwprogramma realiseren op hun grondgebied. De raming van de door de 

gemeente te maken en reeds gemaakte kosten is opgenomen in de exploitatie-

opzet Sportboulevard die onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. 

 

Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  

a. voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, 

welke inbrengwaarden voor de toepassing van deze afdeling worden be-

schouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden (in-

clusief peildatum);  

b. een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waar-

onder een raming van de schade die op grond van artikel 6.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening voor vergoeding in aanmerking zou komen (inclu-

sief peildatum);  

c. een raming van de opbrengsten van de exploitatie (inclusief peildatum);  

d. een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;  

e. voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaam-

heden, maatregelen en bouwplannen en zo nodig koppelingen hiertus-

sen; 

f. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 

gronden.  

 

Vorengenoemde punten d en e zijn tevens nader uitgewerkt in artikel 2 van de 

regels behorende bij dit exploitatieplan. 

 

Op basis van het bestemmingsplan Sportboulevard te Hardenberg zijn door een 

onafhankelijk taxateur de inbrengwaarden voor het exploitatiegebied bepaald 

(opgenomen in de bijlagen). Per eigenaar binnen het exploitatiegebied is te-

vens de hoogte van de opbrengstpotentie van het grondeigendom bepaald, een 
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en ander op basis van het gemeentelijk grondprijsbeleid. Conform artikel 6.18 

van de Wro geschiedt dit op basis van gewogen eenheden, die bij wijziging van 

de invulling van het gebied naverrekening mogelijk maken. Per eigenaar wordt 

op basis van de gewogen eenheden het aandeel binnen de totale opbrengstpo-

tentie van het plan bepaald. Op basis van deze verhouding wordt het aandeel 

van de te verhalen kosten per eigenaar berekend. Hierbij geldt dat de ge-

meente niet meer kosten kan verhalen dan dat er opbrengsten worden gegene-

reerd (macro-aftopping). De rekenkundige fictie hierbij is dat de gemeente 

zelf het gehele gebied ontwikkelt als ware zij de enige grondeigenaar. 

 

In tabel 5.1 staan de algemene plangegevens weergegeven. 

5 . 2   

R u i m t e g e b r u i k  

Het bestemmingsplangebied van Sportboulevard Hardenberg is circa 10,57 ha 

groot. De te handhaven elementen vertegenwoordigen gezamenlijk een opper-

vlak van circa 3,67 ha. Hieronder vallen drie van vier vrijstaande woningen 

langs de Jan Weitkamplaan, het bestaande tuincentrum op de hoek van de Jan 

Weitkaplaan en de J.C. Kellerlaan alsmede het deel van het bestemmingsplan 

met de bestemming Bedrijf wat onderdeel vormt van het bedrijventerrein 

Bruchterweg/Nieuwe Haven. Het exploitatiegebied is hiermee circa 6,90 ha 

groot. Het gebied wordt ruwweg begrensd door de spoorlijn Zwolle-Emmen 

(west), de Jan Weitkamplaan (noord) en de J.C. Kellerlaan (oost). Aan de zuid-

zijde wordt het gebied begrensd door het bedrijventerrein Bruchter-

weg/Nieuwe Haven. De exacte exploitatiegrens staat weergeven op kaart 1 van 

dit exploitatieplan.  

Tabel 5.1. Inventarisatie algemene gegevens 

Omschrijving Gegevens 
  

Naam bestemmingsplan: Ontwerpbestemmingsplan Sportboulevard 

Naam exploitatieplan: Ontwerp Hardenberg, Sportboulevard 

Datum berekening: 7 november 2011 

Auteurs: Mr. A.J. Meeuwissen - BügelHajema Adviseurs 

 Ing. R. Anedda - Estheticon 

 ……………………………………………………… 

Gemeente: Hardenberg 

Complexnaam: Sportboulevard Hardenberg 

Complexonderdeel: Gehele complex 

Projectnaam: Sportboulevard Hardenberg 

Projectnummer: B01033.160303 

Projectleider: dhr. G. Schultink 

Bestandsnaam van de berekening: Ontwerp ep Hardenberg  Sportboulevard 7-11-2011.xls 

Kaart van het exploitatiegebied: Kaart 1 

Kaart eigendomssituatie en grondverwerving: Kaart 2 

Grondgebruikskaart en categorieën grondopbrengsten Kaart 3 

Status: Concept 
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Momenteel is het gebied binnen de exploitatiegrens grotendeels in gebruik als 

agrarische grond. Er is binnen de exploitatiegrens één te slopen opstal, een 

vrijstaande woning. Op deze locatie is de ontsluiting van het gebied geprojec-

teerd. In het kader van het bestemmingsplan Sportboulevard zal het gebied 

worden ontwikkeld als onderwijs-, sport- en recreatiegebied. Hiertoe zullen 

verschillende sportvoorzieningen en een onderwijsvoorziening worden gereali-

seerd. De invulling van het terrein zal bestaan uit een atletiekbaan met ac-

commodatie, een beachcourt, een zwembad en een sporthal. Tevens zal er 

plaats zijn voor de ontwikkeling van een onderwijsvoorziening: een Regionaal 

Techniek Centrum (RTC) inclusief een speciaal bouwplaatsterrein.  

 

Het is van belang dat de Sportboulevard kwalitatief maar ook in functionele zin 

aansluit bij de ontwikkeling van het gezondheidspark aan de noordzijde van de 

Jan Weitkamplaan. Door de toepassing van sport- en recreatiefaciliteiten 

wordt deze link gelegd. Daarnaast zullen deze sport- en recreatiefaciliteiten in 

combinatie met een onderwijsfaciliteit een relatie krijgen met de scholen aan 

de overzijde van de spoorweg. 

 

Een en ander heeft geleid tot een stedenbouwkundig ontwerp. Het bestem-

mingsplan, opgesteld overeenkomstig dit stedenbouwkundig ontwerp, vormt 

vervolgens de publiekrechtelijke basis voor de te realiseren ontwikkelingen en 

de ruimtelijke en programmatische basis voor dit exploitatieplan. 

 

In tabel 5.2 is het globale toekomstige ruimtegebruik binnen het plangebied 

weergegeven. 

 

Tabel 5.2. Ruimtegebruik 

Omschrijving 
Oppervlak 

(ha) Perc. Toelichting 
          

Bestemmingsplangebied 10,57 ha   Bestemmingsplangebied 

Te behouden elementen 3,67 ha   
Bestaande percelen en bedrij-
ven 

          

Exploitatiegebied 6,90 ha 100,00% Exploitatiegebied 

Zwembad  0,38 ha 5,49% Uitgeefbaar 

Atletiekacc.+beachcourt 2,04 ha 29,56% Uitgeefbaar 

Sporthal  0,31 ha 4,49% Uitgeefbaar 

RTC 0,40 ha 5,85% Uitgeefbaar 

Speciale bouwplaats RTC 0,30 ha 4,35% Uitgeefbaar 
Parkeren, ontsluiting, water, 
groen 3,47 ha 50,27% Openbaar gebied 
          

5 . 3   

E i g e n d o m s s i t u a t i e  

Buiten de gemeente Hardenberg hebben nog zeven andere eigenaren een 

grondpositie binnen het plan Sportboulevard. Op de kaart eigendomssituatie en 
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grondverwerving, opgenomen als kaart 2 bij dit exploitatieplan, staan de di-

verse eigendommen aangegeven. In de legenda hebben de diverse eigenaren 

allemaal een codering (A tot en met H) toegewezen gekregen die correspon-

deert met de eigendommen op de kaart. In alle tabellen in dit hoofdstuk die 

betrekking hebben op de diverse grondeigenaren is de overeenkomstige code-

ring opgenomen. De gemeente is hierin vertegenwoordigd met de code 'E'. 

 

In tabel 5.3 is per eigenaar de eigendomssituatie weergegeven. 

 

De eigendomssituatie betreft een momentopname in november 2011. De gron-

den in het gebied kunnen naarmate de grondverwerving door de gemeente 

vordert uiteraard nog van eigenaar wisselen. Uiteindelijk zijn dan ook de ex-

ploitatiebijdragen per opbrengstcategorie, die later in dit hoofdstuk wordt 

bepaald, doorslaggevend voor wat de betreffende eigenaar uiteindelijk op 

grond van het betalingsvoorschrift bij de bouwvergunning betaalt. Dit is afhan-

kelijk van het aantal gewogen basiseenheden dat de eigenaar op dat moment 

op zijn grond mag realiseren (minus de inbrengwaarde en de kosten die eige-

naar maakt voor zelf te verrichten werkzaamheden).  

 

Tabel 5.3. Eigendomssituatie 

Eigenaar 

  

Totaal Totaal eigendom 

opp. (m²) percentage 

      

Eigenaar A 2.680 3,88% 

Eigenaar B 1.145 1,66% 

Eigenaar C 6.630 9,60% 

Eigenaar D 1.909 2,76% 

Eigenaar E 20.590 29,82% 

Eigenaar F 7.718 11,18% 

Eigenaar G 18.370 26,61% 

Eigenaar H 10.000 14,48% 

      

Totaal 69.042 100% 

5 . 4   

P r o g r a m m a  

In het bestemmingsplan Sportboulevard Hardenberg wordt aangegeven welke 

gronden binnen het plangebied op welke wijze worden bestemd.  

Op de Grondgebruikskaart, opgenomen als kaart 3 bij dit exploitatieplan, staan 

de diverse uitgeefbare gebieden weergeven. Het bestemmingsplan geeft per 

gebied weer welke functies hier mogen worden gerealiseerd. 

 

De opbrengsten voor het gebied zijn bepaald conform het gemeentelijk grond-

prijsbeleid. In tabel 5.4 is een overzicht van het geprognosticeerde bouwpro-

gramma en de bijbehorende grondopbrengsten weergegeven. De gehanteerde 

categorieën corresponderen met Kaart 3 uitgiftecategorieën (gecombineerd 

met de grondgebruikskaart). 
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Tabel 5.4. Programma, prijspeil 1 januari 2011 

Categorie Omschrijving Aantal 
Grond- 

opbrengst 
Per catego-

rie 

    eenheden 
prijspeil   
1-1-2011 

prijspeil      
1-1-2011 

            

Categorie 1 Zwembad  3.793 m² € 70,00  € 265.510  

Categorie 2 Atletiekacc+beachcourt 20.408 m² € 18,00  € 367.344  

Categorie 3 Sporthal  3.099 m² € 70,00  € 216.930  

Categorie 4 RTC 4.036 m² € 70,00  € 282.520  

Categorie 5 Speciale bouwplaats RTC 3.000 m² € 70,00  € 210.000  
            

Totaal    34.336 m²   € 1.342.304  

5 . 5   

G r o n d g e b r u i k a n a l y s e  

Voor het bepalen van de exploitatiebijdragen is het van belang inzicht te ver-

krijgen in het door middel van het bestemmingsplan Sportboulevard voorge-

schreven grondgebruik per eigenaar. In tabel 5.5 is per eigenaar de 

oppervlakteverdeling aangegeven, onderscheid makend in gronden bedoeld 

voor het zwembad, de atletiekaccommodatie en beachcourt, de sporthal, het 

RTC, de speciale bouwplaats (allen uitgeefbaar) en parke-

ren/ontsluiting/water/groen (openbaar gebied). Evenals de eigendomssituatie 

betreft dit een momentopname. Wanneer gedurende het project de eigen-

domssituaties wijzigen, heeft dit uiteraard gevolgen voor de grondgebruiksana-

lyse.  

 

Tabel 5.5. Grondgebruikanalyse 

  Uitgeefbaar terrein/categorieën grondopbrengsten Openbaar Totaal 

Eigenaar 

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5   Totaal 

Zwembad Atletiekacc. 
incl.  
beachcourt 

Sporthal RTC Speciale 
bouwplaats 

Parkeren, 
ontsluiting, 
water, groen 

  

opp. (m²) opp. (m²) opp. (m²) opp. (m²) opp. (m²) opp. (m²) opp. (m²) 

                

Eigenaar A 0 1.844 0 0 0 836 2.680 

Eigenaar B 0 0 0 569 0 576 1.145 

Eigenaar C 3.222 0 634 0 0 2.774 6.630 

Eigenaar D 0 0 0 0 0 1.909 1.909 

Eigenaar E 571 3.307 2.465 3.467 0 10.780 20.590 

Eigenaar F 0 6.270 0 0 0 1.448 7.718 

Eigenaar G 0 8.987 0 0 0 9.383 18.370 

Eigenaar H 0 0 0 0 3.000 7.000 10.000 

                

Totaal 3.793 20.408 3.099 4.036 3.000 34.706 69.042 
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5 . 6   

B e p a l i n g  o p b r e n g s t p o t e n t i e  p e r  e i g e -

n a a r  

Artikel 6.18 van de Wro schrijft voor dat de te verhalen kosten per eigenaar 

naar verhouding van de opbrengstpotentie van de grond in de toekomstige 

situatie zal geschieden op basis van gewogen eenheden. Dit maakt het moge-

lijk bij wijzigende eigendomsverhoudingen en verschuivingen in het bouwpro-

gramma op een transparante en vastgestelde wijze de exploitatiebijdragen te 

herberekenen.  

 

In paragraaf 5.4 is de grondopbrengst per eenheid bepaald voor iedere op-

brengstcategorie. Vervolgens is op basis van de grondgebruiksanalyse, de 

Grondgebruikskaart, opgenomen als kaart 3, het programma per eigenaar be-

paald. Dit programma is vervolgens in de tijd gezet, aansluitend bij de gewens-

te planning van de gemeente. In tabel 5.6 is het programma per eigenaar 

weergegeven. 

 

Tabel 5.6. Programma per eigenaar 

Omschrijving Aantal 
  

2012 2013 2014 2015 2016 

                  

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar A 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 2: Atletiekacc.+beachcourt 1844 m² 100% 0% 0% 0% 0% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar B 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 4: RTC 569 m² 0% 0% 0% 0% 100% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar C 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 1: Zwembad 3222 m² 0% 0% 100% 0% 0% 

0 categorie 3: Sporthal 634 m² 0% 0% 0% 100% 0% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar D 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar E 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 1: Zwembad 571 m² 0% 0% 100% 0% 0% 

0 categorie 2: Atletiekacc.+beachcourt 3307 m² 100% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 3: Sporthal 2465 m² 0% 0% 0% 100% 0% 

0 categorie 4: RTC 3467 m² 0% 0% 0% 0% 100% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar F 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 2: Atletiekacc.+beachcourt 6270 m² 100% 0% 0% 0% 0% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar G 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 2: Atletiekacc.+beachcourt 8987 m² 100% 0% 0% 0% 0% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigenaar H 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

0 categorie 5: Speciale bouwplaats RTC 3000 m² 0% 0% 0% 0% 100% 

0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Op basis van de getaxeerde opbrengsten per categorie, de planning van het 

programma per eigenaar en de parameters voor rente en inflatie zoals weerge-

geven in paragraaf 5.8 is per eigenaar de netto contante waarde van de op-
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brengstpotentie per 1 januari 2011 bepaald. De verhouding in opbrengst-

potentie tussen de diverse eigenaren bepaalt tevens de verhouding tussen de 

kosten die door de gemeente moeten worden verhaald per eigenaar in het 

geval van zelfrealisatie.  

 

In tabel 5.7 zijn de resultaten van deze berekening weergeven.  

 

Tabel 5.7. Opbrengstpotentie per eigenaar 

Eigenaar Opbrengstpotentie % opbrengstpotentie 

  netto contante waarde netto contante waarde 

  per 1-1-2011 per 1-1-2011 
      

Eigenaar A € 31.652,02 2,6602% 

Eigenaar B € 33.462,59 2,8123% 

Eigenaar C € 240.359,80 20,2008% 

Eigenaar D € 0,00 0,0000% 

Eigenaar E € 446.062,78 37,4890% 

Eigenaar F € 107.623,72 9,0452% 

Eigenaar G € 154.260,67 12,9647% 

Eigenaar H € 176.428,40 14,8278% 
      

Totaal € 1.189.849,98 100,00% 

 

In deze tabel is per eigenaar het aandeel van de totale opbrengstpotentie 

weergegeven als een percentage op vier decimalen nauwkeurig. Voor de bere-

kening van de exploitatiebijdragen zal worden gerekend met de onafgeronde 

percentages. 

 

Ten aanzien van gedeelde percelen (meer dan één grondeigenaar) geldt dat de 

percelen als één geheel dienen te worden ontwikkeld. Er kan dus pas worden 

ontwikkeld wanneer een overeenkomst is gesloten tussen de diverse grondei-

genaren of de gronden door één partij zijn verworven. Het betreft hier alle te 

realiseren objecten alsmede het openbaar gebied. 

 

Om technische redenen dient het openbaar gebied als één geheel te worden 

aangelegd. Tevens is de samenhang tussen de diverse ontwikkelingen van dien 

aard dat ook deze niet afzonderlijk kunnen worden gerealiseerd. Hierom is de 

gemeente van mening dat er feitelijk nergens sprake is van een recht op zelf-

realisatie. Om deze redenen zal de gemeente trachten deze percelen minne-

lijk te verwerven. Indien dit niet tijdig slaagt, kan de gemeente haar 

publiekrechtelijk instrumentarium inzetten en overgaan tot onteigening. 
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5 . 7   

K o s t e n  

5 . 7 . 1   

A l g e m e e n  

In deze paragraaf worden de belangrijkste kostenposten toegelicht en onder-

bouwd. Welke kosten mogen worden meegenomen in het exploitatieplan is 

vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro.  

 

Voor het bepalen van de (mate) van verhaalbaarheid van de door de gemeente 

te maken en gemaakte kosten dienen deze kosten te worden getoetst aan drie 

criteria, te weten: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. 

 

Voor alle in deze paragraaf benoemde kosten kan generiek worden gesteld dat 

deze uitsluitend worden gemaakt ten behoeve van de realisatie van het be-

stemmingsplan Sportboulevard (proportionaliteit). Zonder deze kosten zou de 

ontwikkeling Sportboulevard Hardenberg niet mogelijk zijn, waarmee het nut 

voor het project kan worden vastgesteld (profijt). Tevens zou geen van deze 

kosten zijn gemaakt als de ontwikkeling Sportboulevard Hardenberg niet had 

plaatsgevonden (toerekenbaarheid). 

 

Hiermee wordt vastgesteld dat alle in deze paragraaf benoemde kosten volle-

dig verhaalbaar zijn, uitgezonderd eventuele macro-aftopping (zie para-

graaf 5.11). 

5 . 7 . 2   

I n b r e n g w a a r d e  g r o n d e n  e n  o p s t a l l e n  ( a r t i -

k e l  6 . 2 . 3 . a  t o t  e n  m e t  6 . 2 . 3 . c  B r o )  

De inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied is gebaseerd op een 

taxatie van een onafhankelijk taxateur. De raming van de inbrengwaarde is 

onder meer afhankelijk van de vraag of er sprake zal zijn van onteigening. 

Artikel 6.13.5 Wro geeft aan hoe de inbrengwaarden van grond moeten worden 

bepaald. Voor gronden welke zijn onteigend of waarvoor een onteigeningsbe-

sluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is 

de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de Onteigenings-

wet. Voor de percelen van een aantal eigenaren zal, indien deze niet minnelijk 

worden verworven, gelijktijdig met de vaststelling van dit exploitatieplan een 

onteigeningsbesluit moeten worden genomen teneinde de voortgang van het 

project niet in gevaar te brengen. Voor deze percelen en een aantal reeds 

verworven percelen is vorengenoemde waardering dan ook van toepassing. 

Indien geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van de grond 

vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 40b tot en met 40f van 

de Onteigeningswet (de zogenoemde verkeerswaarde). In deze is voor het 

gehele gebied gerekend met een comparatief bepaalde complexwaarde, be-

bouwde percelen daargelaten. De totale inbrengwaarde van de gronden en 
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opstallen in het gebied bedraagt circa 1.2 miljoen euro. In tabel 5.8 is de in-

brengwaarde per eigenaar weergegeven. Het taxatierapport is opgenomen 

bijlage bij dit exploitatieplan. 

 

Tabel 5.8. Inbrengwaarden 

Eigenaar 

Totaal 
opp. 
(m²) 

Inbreng-
waarde 
grond 

Inbreng-
waarde 

opstallen 

      

Bijkomende 
schaden 

Sloop- 
kosten  

Inbrengwaarde 
totaal 

              

Eigenaar A 2.680 € 30.820 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.820  

Eigenaar B 1.145 € 223.000 € 112.000 € 69.000 € 30.000 € 434.000  

Eigenaar C 6.630 € 76.245 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76.245  

Eigenaar D 1.909 € 25.828 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.828  

Eigenaar E 20.590 € 236.785 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236.785  

Eigenaar F 7.718 € 88.757 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.757  

Eigenaar G 18.370 € 211.255 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211.255  

Eigenaar H 10.000 € 115.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.000  
              

Totaal 69.042 € 1.007.690 € 112.000 € 69.000 € 30.000  € 1.218.690  

5 . 7 . 3   

I n b r e n g w a a r d e  s l o o p k o s t e n  ( a r t i k e l  6 . 2 . 3 . d  

B r o )  

Binnen de exploitatiegrens van Sportboulevard Hardenberg is één opstal aan-

wezig die dient te worden gesloopt. Deze vrijstaande woning en het bijbeho-

rend perceel zijn niet in bezit van de gemeente. De sloopkosten zijn geraamd 

op € 30.000,--. Deze sloopkosten maken onderdeel uit van de inbrengwaarde 

en zijn opgenomen in tabel 5.8. 

5 . 7 . 4   

O n d e r z o e k s k o s t e n  ( a r t i k e l  6 . 2 . 4 . a  B r o )  

Voor voorliggend plan is een scala aan onderzoeken uitgevoerd. Het Bro 

schaart de kosten en de ambtelijke bestede uren aan het verrichten van on-

derzoek onder de verhaalbare kostensoorten. Hierbij kan onder andere worden 

gedacht aan milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, luchtkwali-

teitonderzoek, onderzoek naar flora en fauna, watertoets, archeologisch on-

derzoek en een planschaderisicoanalyse. 

De onderzoekskosten zijn binnen de exploitatieopzet opgenomen onder de 

planontwikkelingskosten (artikel 6.2.4.f tot en met 6.2.4.j Bro). Uit de onder-

zoeken blijkt dat er geen aspecten zijn die de voorgenomen ontwikkelingen 

belemmeren.  

5 . 7 . 5   

B o d e m s a n e r i n g  ( a r t i k e l  6 . 2 . 4 . b  B r o )  

Uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat de grond als 'onverdacht' kan wor-

den beschouwd. Binnen het exploitatiegebied wordt dus geen bodemsanering 

verwacht.  
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5 . 7 . 6   

B o u w -  e n  g e b r u i k s r i j p  m a k e n  ( a r t i k e l  

6 . 2 . 4 . c  B r o )  

De kosten voor het bouw- en gebruiksrijp maken, zijn gebaseerd op civiele 

ramingen van een extern bureau en verder uitgewerkt door de afdeling IG 

(Infrastructuur en Gebouwen) van de gemeente. Gezamenlijk met de in para-

graaf 5.7.8 omschreven plankosten bedraagt deze raming 1,89 miljoen, respec-

tievelijk 1,99 miljoen euro nominaal. In hoofdstuk 4 en het Programma van 

eisen zijn de uitgangspunten voor deze raming beschreven. De onvoorziene 

posten zijn afzonderlijk opgenomen onder paragraaf 5.7.11. 

5 . 7 . 7   

K o s t e n  b u i t e n  h e t  e x p l o i t a t i e g e b i e d  ( a r t i -

k e l  6 . 2 . 4 . e  B r o )  

Binnen de exploitatieopzet zijn geen kosten buiten de exploitatiebrens opge-

nomen. 

5 . 7 . 8   

P l a n k o s t e n  ( a r t i k e l  6 . 2 . 4 . f  t o t  e n  m e t  

6 . 2 . 4 . j  B r o )  

Het is de bedoeling dat via een Algemene Maatregel van Bestuur de plankosten 

worden gemaximaliseerd. Tot op heden is deze maatregel echter nog niet ge-

effectueerd. De plankosten zijn hierom geraamd op basis van kengetallen bij 

vergelijkbare projecten. Gezamenlijk met de in paragraaf 5.7.6 omschreven 

kosten voor het bouw- en gebruiksrijp maken, bedraagt deze raming 1,89 mil-

joen, respectievelijk 1,99 miljoen euro nominaal. inclusief de kosten voor 

tijdelijk beheer en onderzoek. 

 

Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimte-

lijke plannen, ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten, voorberei-

ding en toezicht op de uitvoering en tijdelijk beheer. Hierbij kan de gemeente 

desgewenst haar taken uitbesteden aan derden. Naarmate het project vordert, 

zullen in de jaarlijkse actualisatie van dit exploitatieplan, net als bij alle ande-

re posten, de geraamde bedragen worden vervangen door de daadwerkelijk 

gemaakte kosten. Deze kosten worden verantwoord door de interne urenadmi-

nistratie van de gemeente en indien de gemeente werkzaamheden uitbesteed, 

de offertes en facturen van derden.  

5 . 7 . 9   

T i j d e l i j k  b e h e e r  ( a r t i k e l  6 . 2 . 4 . k  B r o )  

Het gaat hier om kosten die gedurende de grondexploitatie nodig zijn, bijvoor-

beeld om het terrein of voorzieningen te beschermen of bruikbaar te houden. 

De kosten van het tijdelijk beheer lopen door totdat voorzieningen en gebie-
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den formeel zijn opgeleverd en overgedragen. In totaal is een nominaal bedrag 

geraamd van circa € 81.000,-- als onderdeel van de planontwikkelingskosten. 

5 . 7 . 1 0   

P l a n s c h a d e  ( a r t i k e l  6 . 2 . 4 . l  B r o )  

De planschade is gebaseerd op een planschaderisicoanalyse, opgesteld door 

een extern bureau. Het bedrag dat hiervoor is geraamd is opgenomen in de 

exploitatieopzet en bedraagt circa € 52.000,-- nominaal.  

5 . 7 . 1 1   

O n v o o r z i e n  

Een gebiedsontwikkeling als Sportboulevard Hardenberg is een complex proces. 

Er zijn tal van externe factoren van invloed op de resultaten van het project. 

Om deze onzekerheden af te dekken, is een post opgenomen in de exploitatie-

berekening ten aanzien van onvoorziene kosten ter hoogte van 10% over de nog 

niet gerealiseerde investeringen uitgezonderd de financieringskosten. Deze 

post onvoorzien bedraagt circa € 306.000,-- nominaal. 

 

Naarmate het project vordert, zullen in de jaarlijkse actualisatie van dit ex-

ploitatieplan, net als bij alle andere posten, de geraamde bedragen worden 

vervangen door de daadwerkelijke kosten. Hierbij zullen eventuele onvoorzie-

ne kosten worden geboekt op de desbetreffende post en de ramingen worden 

geactualiseerd. De post onvoorzien zal geleidelijk aan afnemen naarmate de 

risico's van het project afnemen. 

5 . 8   

P a r a m e t e r s  

In tabel 5.9 staan de parameters weergegeven waarmee in de exploitatieopzet 

is gerekend. 

 

Tabel 5.9. Rekentechnische uitgangspunten (parameters) 

Omschrijving Gegevens 
    

Prijspeildatum: 1 januari 2011 

Rentevoet per jaar: 4,25% 

Kostenstijging per jaar: 2,00% 

Opbrengstenstijging per jaar: 1,00% 
Onvoorzien als percentage van de nog te maken kosten excl. 
rente: 

10,00% 

Fasering jaarlijks: 1 juli 

Berekening contante waarde: o.b.v. rentevoet 

Fiscaal: alle bedragen zijn excl. btw 
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5 . 9   

P l a n n i n g  

Na de vaststelling en het onherroepelijk worden van dit exploitatieplan en het 

bestemmingsplan zal worden gestart met de aanbesteding van het bouwrijp 

maken. De bouwrijp werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd waarbij 

de start van fase 1 is gepland in 2012. Deze planning geldt voor zover de 

grondpositie van de gemeente dit toelaat.  

 

Na het bouwrijp maken zal in 2012 worden gestart met de aanleg van de atle-

tiekbaan en -accommodatie alsmede het beachcourt. Vervolgens staan vanaf 

2014 de realisatie van het zwembad, vanaf 2015 de realisatie van de sporthal 

en vanaf 2016 de realisatie van het RTC inclusief de speciale bouwplaats ge-

pland. De resterende civieltechnische werkzaamheden staan gepland in 2015 

en 2016. 

 

Indien de marktsituatie van het moment hier aanleiding toe geeft, kan de ge-

meente besluiten te versnellen of te vertragen. In het geval van zelfrealisatie 

geldt hierbij dat bij vertraging dient te worden aangesloten bij het uitvoe-

ringstempo dat de gemeente hanteert.  

5 . 1 0   

R e s u l t a t e n  

Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven kosten, opbrengsten en uitgangs-

punten is een rekenmodel opgesteld. De kosten en opbrengsten zijn hierbij in 

de tijd gefaseerd op basis van de in paragraaf 5.6 en 5.9 beschreven planning. 

Door deze fasering wordt het effect van rente en indexering meegenomen in 

het eindresultaat van het project.  

 

De netto contante waarde van het project is een negatief saldo van circa 

2,13 miljoen euro op prijspeil 1-1-2011 (de contante waarde is circa 2,21 mil-

joen euro negatief). In tabel 5.10 is de samenvatting van de exploitatiebere-

kening weergegeven.  

 

Tevens zijn in tabel 5.10 de tot nu toe gerealiseerde kosten weergeven. Bij de 

jaarlijkse actualisatie van dit exploitatieplan zullen de gerealiseerde kosten 

worden bijgewerkt en zo nodig de ramingen voor de resterende kosten worden 

aangepast. De gerealiseerde kosten bedragen momenteel circa € 237.000,-- 

wat neerkomt op circa 6% van de geraamde kosten. 
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Tabel 5.10. Samenvatting 

Onderdeel 
Raming prijspeil 

1-1-2011 
Netto contante 

waarde 1-1-2011 

Raming eind-
waarde 

31-12-2016 

Gerealiseerde 
kosten            

01-01-2011 

%  
Gereali-
seerd         

            

Investeringen      

Inbrengwaarden € 1.218.690,00 € 1.218.690,00 € 1.218.690,00 € 236.785,00 19,43% 

Bouw- en gebruiksrijp incl. plankosten € 1.887.312,70 € 1.774.487,96 € 1.992.286,22 € 0,00 0,00% 

Planschade € 51.200,00 € 50.097,95 € 52.226,56 € 0,00 0,00% 

Onvoorzien € 292.041,77 € 277.710,26 € 305.945,82 € 0,00 0,00% 

Financieringskosten € 0,00 € 0,00 € 598.971,70 € 0,00 0,00% 

Totale investeringen € 3.449.244,47 € 3.320.986,16 € 4.168.120,30 € 236.785,-- 5,68% 

            

Opbrengsten           

categorie 1: Zwembad € 265.510,00 € 237.650,90 € 274.919,59 € 0,00 0,00% 

categorie 2: Atletiekacc.+beachcourt € 367.344,00 € 350.300,63 € 372.867,91 € 0,00 0,00% 

categorie 3: Sporthal € 216.930,00 € 188.115,04 € 226.864,11 € 0,00 0,00% 

categorie 4: RTC € 282.520,00 € 237.355,01 € 298.412,32 € 0,00 0,00% 

categorie 5: Speciale bouwplaats RTC € 210.000,00 € 176.428,40 € 221.812,93 € 0,00 0,00% 

Totale opbrengsten € 1.342.304,00 € 1.189.849,98 € 1.394.876,86 € 0,00 0,00% 

            

Saldo  -€ 2.106.940,47 -€ 2.131.136,19 -€ 2.773.243,43 -€ 236.785,--   

            

Contante waarde 1-1-2011 -€ 2.205.817,83         

5 . 1 1   

M a x i m a a l  t e  v e r h a l e n  k o s t e n  

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als 

de totale netto contante kosten, na aftrek van bijdragen van derden en bijdra-

gen van andere grondexploitaties hoger zijn dan de geraamde netto contante 

opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot 

maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit 

wordt de macro aftopping genoemd.  

 

Uit de samenvatting in tabel 5.10 blijkt dat bij de netto contante waarden de 

kosten significant hoger zijn dan de opbrengsten. Er zal in dit geval dus sprake 

zijn van macro-aftopping. De maximaal te verhalen kosten zullen gelijk zijn 

aan de netto contante opbrengsten. 

5 . 1 2   

B e r e k e n i n g  e x p l o i t a t i e b i j d r a g e n  

De netto contante waarde van de te verhalen kosten is bepaald op circa 

€ 1.189.900,--. Op basis van de in paragraaf 5.6 bepaalde verdeling in op-

brengstpotentie tussen de diverse eigenaren is nu de bruto exploitatiebijdrage 
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per eigenaar te bepalen. Dit gebeurt door het percentage van de totale op-

brengstpotentie per eigenaar te vermenigvuldigen met de netto contante 

waarde van de te verhalen kosten. De netto contante waarde van de te verha-

len kosten is gelijk aan de netto contante waarde van de opbrengsten. 

 

Het betreft hier de voorlopige exploitatiebijdrage op prijspeil 1-1-2011. Bij 

een latere betaling dan 1-1-2011 worden de bedragen aangepast op basis van 

de in paragraaf 5.8 beschreven rentevoet. Naarmate het project vordert, zul-

len minimaal jaarlijks dit exploitatieplan en de bepaalde exploitatiebijdragen 

worden herzien. 

 

Verder is het mogelijk dat bepaalde percelen van eigenaar wisselen of dat de 

invulling van het gebied wijzigt en hiermee het toe te kennen aantal gewogen 

eenheden per eigenaar. Conform de in dit exploitatieplan gehanteerde syste-

matiek kunnen op basis van de diverse opbrengstcategorieën de exploitatiebij-

dragen worden herberekend. Deze bijdragen zijn hierom niet per definitie 

definitief. 

 

In tabel 5.11 zijn de exploitatiebijdragen per eigenaar weergegeven. Tevens is 

aangegeven welk deel van de inbrengwaarde (het uitgeefbaar deel) in minde-

ring wordt gebracht op deze bijdrage. Het overig deel van de inbrengwaarde 

wordt vergoed bij overdracht van het (gerealiseerde) openbaar gebied. Afhan-

kelijk van de gemaakte afspraken kan dit gelijktijdig zijn bij het betalen van 

de exploitatiebijdrage. Verder worden nog de (redelijkerwijs) gemaakte kosten 

voor zelf gerealiseerde werkzaamheden aan het openbaar gebied vergoed in-

dien is gehandeld conform artikel 3 en 4.  

 

Indien de betaling van een exploitatiebijdrage niet anderszins is verzekerd, zal 

het college van burgemeester en wethouders de te betalen exploitatiebijdrage 

verbinden aan de te verlenen bouwvergunning. Hierbij kunnen zij onder andere 

voorwaarden stellen aan de betalingstermijn, eventuele intrekking van de 

vergunning wanneer tijdige betaling uitblijft en een vorm van verzekering van 

betaling eisen, bijvoorbeeld door het overleggen van een bankgarantie. 
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Tabel 5.11. Voorlopig exploitatiebijdragen, peildatum 01-01-2011  

Code 
eigenaar 

Percentage 
opbrengst- 
potentie 

Bruto exploita-
tie- bijdrage 
per eigenaar          

NCW 1-1-2011 

Perc. 
uitgeef- 

baar 

Uitgeefbaar 
deel inbreng- 

waarde 

Netto exploita-
tie- bijdrage 
per eigenaar          

NCW 1-1-2011 

Niet uitgeef-
baar deel 
inbreng- 
waarde 

Saldo na 
overdracht 
openbaar 

gebied 
                

Eigenaar A 2,66% € 31.652,02 69% € 21.206,00 € 10.446,02 € 9.614,00 € 832,02 

Eigenaar B 2,81% € 33.462,59 50% € 215.673,36 -€ 182.210,78 € 218.326,64 -€ 400.537,41 

Eigenaar C 20,20% € 240.359,80 58% € 44.344,00 € 196.015,80 € 31.901,00 € 164.114,80 

Eigenaar D 0,00% € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 25.828,00 -€ 25.828,00 

Eigenaar E 37,49% € 446.062,78 48% € 112.815,00 € 333.247,78 € 123.970,00 € 209.277,78 

Eigenaar F 9,05% € 107.623,72 81% € 72.105,00 € 35.518,72 € 16.652,00 € 18.866,72 

Eigenaar G 12,96% € 154.260,67 49% € 103.350,50 € 50.910,17 € 107.904,50 -€ 56.994,33 

Eigenaar H 14,83% € 176.428,40 30% € 34.500,00 € 141.928,40 € 80.500,00 € 61.428,40 

                

Totaal 100% € 1.189.849,98   € 603.993,86 € 585.856,12 € 614.696,14 -€ 28.840,02 

 

 


