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Grondbeleidsinstrument voor baatafroming en vereveningIn het Nederlandse grondbeleid vervult de grondeigendom 
een spilfunctie. Want wie de grondeigendom heeft, mag be-
stemmingsplannen realiseren. Verder vallen de grondwaar-
destijgingen ten gevolge van bestemmingswijzigingen – de 
planbaten – aan de grondeigenaren toe. Verhandelbare ont-
wikkelingsrechten vormen een instrument waardoor deze 
planbaten (gedeeltelijk) kunnen worden afgeroomd. Anders 
dan een heffing, wordt de mate waarin de baten worden af-
geroomd niet door de overheid, maar door marktwerking be-
paald.

Uitgangspunt in dit boek is dat de afgeroomde planbaten 
worden gekoppeld aan de kosten voor verlieslijdende ruim-
telijke ontwikkelingen. Zo voorziet het instrument verhandel-
bare ontwikkelingsrechten niet alleen in baatafroming, maar 
ook in verevening. 

Verhandelbare ontwikkelingsrechten worden al enkele de-
cennia ingezet in de Verenigde Staten. Met dit Amerikaanse 
instrument als vertrekpunt, worden in dit boek de toepas-
singsmogelijkheden van verhandelbare ontwikkelingsrechten 
in Nederland onderzocht. Centraal staat de vraag of het met 
het oogmerk om baten af te romen en te verevenen, mogelijk 
en wenselijk is om verhandelbare ontwikkelingsrechten toe te 
passen. Geconcludeerd wordt dat het instrument kan worden 
ingepast in het Nederlandse rechtsbestel. Redenerend vanuit 
de uitgangspunten die aan dit rechtsbestel ten grondslag lig-
gen, is de invoering van dat instrument bovendien wenselijk.

Marjolein Dieperink schreef dit boek als promovenda aan de 
faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Zij 
publiceert regelmatig op het vlak van het algemeen en ruim-
telijk bestuursrecht. Daarnaast is zij advocaat te Amsterdam.




