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Hoofdstuk 12

Samenvatting en conclusies

12.1 INLEIDING

Dit onderzoek naar de toepassing van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Ne-
derland vond plaats tegen de achtergrond dat baatafroming en verevening in de 
belangstelling staan. Hiernaast bestaat aandacht voor de toepassing van verhan-
delbare rechten in het algemeen en voor het instrument verhandelbare ontwikke-
lingsrechten in het bijzonder. Vanuit dit vertrekpunt is onderzocht of het, met het 
oogmerk om baten af te romen en te verevenen, mogelijk en wenselijk is om het 
instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland toe te passen, zie de 
probleemstelling zoals uiteengezet in § 1.3.
 In § 12.2 wordt het in de voorgaande hoofdstukken uitgevoerde onderzoek 
samengevat, waarna in § 12.3 de probleemstelling wordt beantwoord. Vervolgens 
worden in § 12.4 de bevindingen van dit onderzoek geplaatst in het licht van het 
onderzoeksprogramma ‘Publieke en private belangen in balans’ van de faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Tot slot komt in § 12.5 aan de 
orde vanuit welke andere invalshoeken het instrument verhandelbare ontwikke-
lingsrechten zou kunnen worden beschouwd.

12.2 SAMENVATTING

12.2.1 Algemeen

De overheid voert ruimtelijk beleid en grondbeleid. In het kader van het ruimtelijk 
beleid bepaalt zij welke bebouwing en welk gebruik van gronden wenselijk is. 
Dit ruimtelijk beleid wordt geconcretiseerd in ruimtelijke plannen, zoals bestem-
mingsplannen. Door het voeren van grondbeleid beoogt de overheid dat die ruim-
telijke plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd.
 Volgens de definitie die in dit onderzoek wordt aangehouden, vormen ver-
handelbare ontwikkelingsrechten een grondbeleidsinstrument waarmee waarde-
stijgingen ten gevolge van bestemmingswijzigingen, ook wel planbaten genoemd, 
kunnen worden afgeroomd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de afgeroomde 
waardestijgingen worden gebruikt voor de (financiële) ondersteuning van ver-
lieslijdende ruimtelijke ontwikkelingen. Aldus zou het instrument verhandelbare 
ontwikkelingsrechten niet alleen voorzien in baatafroming, maar ook in ver even-
ing.
 In de Nota Grondbeleid en daarop volgende stukken wordt het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten anders uitgelegd. In deze beleidsstukken im-
pliceert de toepassing van het instrument namelijk een ontkoppeling van de grond-
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eigendom en het recht om de grond te ontwikkelen. Van zo’n ontkoppeling is geen 
sprake bij het in dit boek onderzochte instrument.

12.2.2 Achtergrond en probleemstelling

In het huidige recht ligt besloten dat waardestijgingen ten gevolge van bestem-
mingswijzigingen toekomen aan de betrokken grondeigenaren. Indien (gemeen-
telijke) overheden grondeigenaren zijn, dan komen die waardestijgingen aan hen 
toe. Ligt de grondeigendom bij private partijen, dan worden in beginsel slechts zij 
financieel begunstigd door bestemmingsverruimingen. Zo dient de overheid inge-
val van onteigening de grondwaarde te vergoeden die uitgaat van plaatsgevonden 
verruimingen. Indien grondeigenaren in het kader van een dreigende onteigening 
een beroep doen op het recht om een door de overheid beoogde ruimtelijke func-
tie zelf te realiseren, het zogenoemde zelfrealisatierecht, kan de overheid niet 
afdwing en dat de baten van de verruimingen (gedeeltelijk) worden afgeroomd.
 Aangezien planbaten toekomen aan de grondeigenaren, is het voor overhe-
den aantrekkelijk om vanuit een eigendomspositie grondbeleid te voeren. Dan is 
sprake van een actief grondbeleid. Indien bij zo’n beleid de waardestijgingen van 
bestemmingsverruimingen toekomen aan overheden en zij de desbetreffende gron-
den vervolgens verkopen, kunnen zij met de verkoopopbrengsten daarvan ver-
lieslijdende ruimtelijke ontwikkelingen bekostigen. Omdat in deze opbrengsten 
de waardestijgingen ten gevolge van de verruimingen zijn begrepen, kan worden 
gesteld dat dan door een actief grondbeleid wordt verevend tussen de planbaten en 
de kosten van verlieslijdende ontwikkelingen. Onder meer de gevestigde grond-
posities van private partijen, vooral in de omgeving van het verstedelijkte gebied, 
kunnen eraan in de weg staan dat overheden door middel van het voeren van een 
actief grondbeleid de baten van bestemmingswijzigingen afromen en daarmee 
verevenen.
 De laatste jaren maken decentrale overheden gebruik van een aantal instru-
menten waarbij, als verruimingen plaatsvinden ten gevolge van een privaat initia-
tief, een verevening plaatsvindt tussen de kosten van verlieslijdende ontwikkelin-
gen en de baten ten gevolge van de realisatie van dat initiatief. Ik heb betoogd dat 
deze instrumenten in de kern kunnen neerkomen op baatafroming en verevening. 
De juridische houdbaarheid van deze bestaande vereveningsinstrumenten is discu-
tabel. Zo is het onduidelijk welke beperkingen zijn verbonden aan de bevoegdheid 
ex artikel 6.24, eerste lid, onder a, van de Wro om grondexploitatieovereenkom-
sten te sluiten.
 Tegen de achtergrond dat baatafroming en verevening niet altijd door een ac-
tief grondbeleid kunnen plaatsvinden en aan de bedoelde vereveningsinstrumen-
ten (juridische) beperkingen zijn verbonden, bestaat in nationale en decentrale 
beleidsdocumenten aandacht voor een algemeen instrument waarmee, uitgaand 
van private grondeigendom, baten kunnen worden afgeroomd en kan worden ver-
evend. Verhandelbare ontwikkelingsrechten overeenkomstig de in dit onderzoek 
aangehouden definitie vormen zo’n instrument. De probleemstelling luidt daarom: 
is het, met het oogmerk om baten af te romen en te verevenen, mogelijk en wen-
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selijk om het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland toe te 
passen?

12.2.3 Opbouw van het onderzoek

Om tot een beantwoording van de probleemstelling te komen, is een drietal stap-
pen doorlopen.
 Ten eerste is onderkend dat het instrument verhandelbare ontwikkelingsrech-
ten in de Verenigde Staten wordt toegepast. Om te onderzoeken of uit deze toe-
passing lessen kunnen worden getrokken, is beschreven tegen welke achtergrond 
het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in de Verenigde Staten wordt 
ingezet en welke besluiten Amerikaanse overheden dan nemen. Onderbouwd is 
dat het Amerikaanse instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in de kern 
behelst dat baten van bestemmingsverruimingen worden afgeroomd. Deze ba-
ten worden gebruikt ten behoeve van verlieslijdende ruimtelijke ontwikkelingen, 
vooral om een tegemoetkoming te bieden voor grondwaardedalingen ten gevolge 
van bouw- en gebruiksbeperkingen. Gelet daarop wordt tevens verevend.
 Ten tweede is onderzocht hoe het instrument verhandelbare ontwikkelings-
rechten in Nederland kan worden vormgegeven. Om dat te kunnen beoordelen, 
is, geïnspireerd door het Amerikaanse instrument, verkend wat toepassingsmoge-
lijkheden van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland kunnen zijn. Ver-
volgens is geconcludeerd dat deze toepassingsmogelijkheden worden gekenmerkt 
door de inzet van verhandelbare ontwikkelingsrechten, de creatie en verdeling van 
deze rechten, en een markt voor deze rechten.
 Ten aanzien van de inzet, de creatie en verdeling, en de markt is onderzocht 
hoe zij in regelgeving kunnen worden uitgewerkt. Daarbij is geredeneerd vanuit 
het uitgangspunt dat het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten zoveel 
mogelijk aansluit bij het geldende recht en het uitgangspunt dat een goed wer-
kende markt voor deze rechten moet ontstaan. Niet alleen is gekeken naar het 
recht dat op het instrument als zodanig van toepassing zou zijn, ook de overige 
grondbeleidsinstrumenten zijn daarbij betrokken, in het bijzonder de instrumenten 
geregeld in de Ow, de Wvg en afdeling 6.4 van de Wro. De gedachte achter de 
vormgeving van het instrument op basis van het geldende recht, is dat op deze 
wijze wordt verzekerd dat het mogelijk is om het instrument verhandelbare ont-
wikkelingsrechten in Nederland toe te passen.
 Ten derde is onderkend dat Nederland kan worden gekarakteriseerd als een 
democratische rechtsstaat. Gelet daarop is onderzocht of het instrument verhan-
delbare ontwikkelingsrechten qua vormgeving voldoet aan de eisen die in een 
democratische rechtsstaat aan het recht worden gesteld. Verder is beoordeeld hoe 
het instrument zich vanuit een democratisch-rechtsstatelijk perspectief verhoudt 
tot het huidige overheidsoptreden op de grondmarkt. Daartoe is het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten op het niveau van de beginselen van de de-
mocratische rechtsstaat vergeleken met het huidige grondbeleid. Op basis van 
deze toets aan de eisen en de beginselen van de democratische rechtsstaat is ge-
analyseerd of het, vanuit een juridisch perspectief, wenselijk is om het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland toe te passen.
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12.2.4 Verhandelbare ontwikkelingsrechten in de Verenigde Staten

De toepassing van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in de Ver-
enigde Staten is vaak ingegeven door een beleid gericht op de bescherming en het 
behoud van belangrijke ruimtelijke waarden, zoals natuur, landschap of monumen-
tale gebouwen. Met het oog daarop worden bouw- en gebruiksbeperkingen van 
grond doorgevoerd. Deze bouw- en gebruiksbeperkingen, althans de tegemoet-
koming van de daardoor getroffen grondeigenaren, worden bij toepassing van het 
instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten bekostigd door de ontwikkelaars 
van andere, winstgevende locaties.
 Onder de voorwaarde dat zij verhandelbare ontwikkelingsrechten inzet-
ten, kunnen de ontwikkelaars van de winstgevende locaties aanspraak maken op 
bouw- en gebruiksverruimingen. Voor de verkrijging van deze rechten moeten de 
ontwikkelaars een geldbedrag betalen of een financieel verlies incasseren. Dat te 
betalen geldbedrag of te incasseren verlies komt de facto neer op (gedeeltelijke) 
baatafroming. Immers, dat geldbedrag of verlies komt in mindering op de waarde-
stijging ten gevolge van de bouw- en gebruiksverruimingen. Aangezien de afge-
roomde baten ten goede komen aan de genoemde bescherming en het behoud, is 
sprake van een verevening tussen de waardestijgingen ten gevolge van bouw- en 
gebruiksverruimingen en verlieslijdende ruimtelijke ontwikkelingen.
 De tegemoetkoming van de grondeigenaren, die in hun bouw- en gebruiks-
mogelijkheden worden beperkt, vindt plaats in de vorm van de toekenning van 
verhandelbare ontwikkelingsrechten. Verhandelbare ontwikkelingsrechten verte-
genwoordigen een financiële waarde, omdat ontwikkelaars met de inzet daarvan 
op andere locaties bouw- en gebruiksverruimingen kunnen afdwingen. Deze ont-
wikkelaars worden daarom bereid geacht om verhandelbare ontwikkelingsrech-
ten te kopen van de grondeigenaren waaraan die rechten ter tegemoetkoming zijn 
toegekend. Door de verkoop van verhandelbare ontwikkelingsrechten worden de 
door beperkingen getroffen grondeigenaren financieel gecompenseerd.
 De tegemoetkoming voor bouw- en gebruiksbeperkingen moet worden ge-
plaatst tegen de achtergrond dat de grondeigendom wordt beschermd door het 
Vijfde Amendement bij de Amerikaanse Constitutie. Volgens dat amendement kan 
de overheid slechts eigendom ontnemen, indien daarmee een publiek belang is ge-
diend. Bij de aanwezigheid van zo’n publiek belang, heeft degene die wordt ont-
eigend aanspraak op een rechtvaardige compensatie. Wat betreft de achtergrond 
waartegen het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in de Verenigde 
Staten wordt toegepast, is voorts ingegaan op het systeem van de ruimtelijke orde-
ning, de ruimtelijke-ordeningsbevoegdheid en de bevoegdheid om het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten toe te passen, en de rechtsfiguur easement.
 Aangezien de toepassing van het instrument verhandelbare ontwikkelings-
rechten vrijwel altijd een lokale of regionale aangelegenheid is, bestaat niet één 
verschijningsvorm van dat instrument. Inzichtelijk is gemaakt welke besluiten  in 
het algemeen worden genomen, hetgeen is aangeduid als het basisprogramma. 
Meestal worden de te beschermen of behouden gronden aangewezen als zendende 
locaties. Op deze locaties worden bouw- en gebruiksbeperkingen doorgevoerd. 
Vanwege de gespannen relatie met het Vijfde Amendement bij de Constitutie zijn 
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dat in de regel vrijwillige bouw- en gebruiksbeperkingen. Na het doorvoeren van 
deze beperkingen worden aan de daardoor getroffen grondeigenaren verhandel-
bare ontwikkelingsrechten toegekend.
 Verder worden ontvangende locaties aangewezen. Op deze locaties zijn 
bouw- en gebruiksverruimingen mogelijk, mits de desbetreffende ontwikkelaars 
daarvoor verhandelbare ontwikkelingsrechten inzetten. Voor deze inzet kan zijn 
vereist dat de grondeigenaren van de zendende locaties waaraan rechten zijn toe-
gekend, deze rechten overdragen aan de ontwikkelaars van de ontvangende lo-
caties. Vanwege dit aanbod van de grondeigenaren van de zendende locaties en 
de vraag van de ontwikkelaars van de ontvangende locaties kan een markt voor 
verhandelbare ontwikkelingsrechten ontstaan.
 Naast de in het algemeen plaatsvindende besluitvorming is ingegaan op een 
aantal besluiten die het basisprogramma uitbreiden, zoals de oprichting van een 
bank. Een andere belangrijke variant op het basisprogramma is dat de bouw- en 
gebruiksbeperkingen op de zendende locaties niet vrijwillig, maar dwingend wor-
den doorgevoerd.
 Ter illustratie van de Amerikaanse praktijk is in bijlage A een overzicht gege-
ven van de beleidsdoelstellingen waarvoor het instrument verhandelbare ontwik-
kelingsrechten wordt toegepast. Voorts is daar een aantal casestudy’s beschreven.

12.2.5 Verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland

Wat betreft de toepassing van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland, 
is dat instrument aan de hand van de in § 12.2.3 genoemde uitgangspunten vorm-
gegeven. De in dit onderzoek uitgewerkte vormgeving is in hoofdstuk 10 samen-
gevat.

Inzet van verhandelbare ontwikkelingsrechten
Het eerste kenmerk van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten is 
dat deze rechten moeten worden ingezet om aanspraak te maken op bouw- en 
gebruiksverruimingen. Door de inzet worden de baten van die verruimingen (ge-
deeltelijk) afgeroomd. Verhandelbare ontwikkelingsrechten kunnen namelijk al-
leen tegen de betaling van een geldbedrag of door het incasseren van een verlies 
worden verkregen. De met het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten 
gerealiseerde baatafroming verdraagt zich met het grondrecht op een ongestoord 
genot van eigendom, zoals onder meer beschermd door artikel 1 van het Eerste 
Protocol bij het EVRM en artikel 14 van de GW.
 Bouw- en gebruiksverruimingen worden geregeld in ruimtelijke plannen, 
zoals bestemmingsplannen. Om de baatafroming te verzekeren, moeten deze ver-
ruimingen slechts kunnen worden benut als voldoende verhandelbare ontwikke-
lingsrechten worden ingezet. Bij wet zou moeten worden geregeld dat aan bouw- 
en gebruiksverruimingen de voorwaarde kan worden verbonden dat voldoende 
rechten worden ingezet. Verder zou de wet moeten aanwijzen voor welke ver-
ruimingen de inzet van rechten nodig is. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat de 
inzet van verhandelbare ontwikkelingsrechten alleen aan de orde is bij ingrijpende 
verruimingen. Overigens zou het wat betreft de eis om verhandelbare ontwikke-
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lingsrechten in te zetten niet relevant moeten zijn of de overheid grondbeleid voert 
vanuit een publieke eigendomspositie of uitgaand van private grondeigendom.
 Het aantal in te zetten rechten moet worden vastgesteld op basis van de con-
crete waardestijging die het gevolg is van een bouw- en gebruiksverruiming. Deze 
waardestijging moet worden gedeeld door de waardevermeerdering waaraan één 
verhandelbaar ontwikkelingsrecht bij creatie is gekoppeld, zie hierna. Verder is 
onderbouwd dat de inzet moet plaatsvinden bij de indiening van een bouwvergun-
ningaanvraag. Zodra deze inzet door de overheid is goedgekeurd en de bouwver-
gunning onherroepelijk is, dienen de desbetreffende verhandelbare ontwikkelings-
rechten te vervallen.
 De mogelijkheden om verhandelbare ontwikkelingsrechten in te zetten, be-
palen in belangrijke mate de vraagzijde van de markt voor verhandelbare ontwik-
kelingsrechten.

Creatie en verdeling van verhandelbare ontwikkelingsrechten
Het tweede kenmerk is dat verhandelbare ontwikkelingsrechten worden gecreëerd 
en verdeeld. Door de creatie bepaalt de overheid hoeveel verhandelbare ontwik-
kelingsrechten maximaal door toekenning in het rechtsverkeer kunnen worden 
gebracht. Bij de creatie moeten deze rechten worden gedefinieerd, dat wil zeggen 
dat wordt vastgesteld welke waardevermeerdering ten gevolge van een bestem-
mingsverruiming tegenover één recht staat. Deze waardevermeerdering waaraan 
een recht is gekoppeld, hoeft niet gelijk te zijn aan de marktwaarde van zo’n recht. 
Verder is een voorkeur voor nationaal verhandelbare ontwikkelingsrechten uitge-
sproken. Bij de creatie moet voorts worden geregeld op welke wijze de overdracht 
van verhandelbare ontwikkelingsrechten wordt geadministreerd.
 Er zijn drie methoden uitgewerkt door middel waarvan verhandelbare ont-
wikkelingsrechten zouden kunnen worden verdeeld. 
 Ten eerste kunnen deze rechten, overeenkomstig het Amerikaanse instru-
ment, worden toegekend aan grondeigenaren die worden beperkt in hun bouw- 
en gebruiksmogelijkheden. Kortheidshalve is dit aangeduid als de Tegemoetko-
mingsverdeling. Bij een zodanige verdeling vormt de toekenning een alternatief 
ten opzichte van de in afdeling 6.1 van de Wro geregelde financiële planschadete-
gemoetkoming. 
 Ten tweede kunnen verhandelbare ontwikkelingsrechten worden toegekend 
om grondeigenaren en ontwikkelaars te ondersteunen bij de realisatie van wense-
lijke, maar op zichzelf verlieslijdende ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is de Ont-
wikkelingsverdeling genoemd. 
 Ten derde kan de overheid verhandelbare ontwikkelingsrechten door ver-
koop verdelen. Gemotiveerd is dat de verkoopprijs dan bij voorkeur door vraag 
en aanbod wordt bepaald. Dat is het geval als verhandelbare ontwikkelingsrech-
ten worden geveild. Aangezien de opbrengsten van de verkoop, omwille van een 
verevening, in een fonds voor verlieslijdende ruimtelijke ontwikkelingen moeten 
worden ondergebracht, is deze derde verdelingsmethode de Fondsverdeling ge-
noemd.
 De creatie en verdeling van verhandelbare ontwikkelingsrechten beïnvloe-
den de aanbodzijde van de markt voor verhandelbare ontwikkelingsrechten.
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Markt voor verhandelbare ontwikkelingsrechten
Het derde kenmerk is dat een markt voor verhandelbare ontwikkelingsrechten kan 
ontstaan. Bij de vormgeving van het instrument heeft voor ogen gestaan dat dit een 
goed werkende markt is. Van belang daarvoor is dat voldoende vraag en aanbod 
bestaan. Verhandelbare ontwikkelingsrechten zijn vormgegeven als homogene 
rechten, hetgeen bijdraagt aan de totstandkoming van een goed werkende markt. 
Verder is onderbouwd dat volledige informatie beschikbaar zou moeten zijn, toe- 
of uittredingsbelemmeringen afwezig zouden moeten zijn en geen transactiekos-
ten zouden moeten worden gemaakt.
 De vraag wordt vooral bepaald door de mogelijkheden om verhandelbare 
ontwikkelingsrechten in te zetten, om zo aanspraak te maken op een verruiming 
van de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Overigens zal de creatie van nationaal 
verhandelbare ontwikkelingsrechten bijdragen aan de aanwezigheid van voldoen-
de vraag naar die rechten.
 Omwille van een evenwicht tussen vraag en aanbod, dient het aanbod te wor-
den afgestemd op de vraag naar verhandelbare ontwikkelingsrechten. Het aanbod 
van verhandelbare ontwikkelingsrechten wordt onder meer door de verdeling van 
deze rechten door de overheid bepaald. Bij de Tegemoetkomings- en de Ontwik-
kelingsverdeling zou een bank voor verhandelbare ontwikkelingsrechten kunnen 
worden opgericht, om voldoende aanbod te waarborgen. Bij de Fondsverdeling 
kan de overheid het aanbod van verhandelbare ontwikkelingsrechten in een be-
langrijke mate sturen.
 Overheidshandelen dat de vraag of het aanbod op de markt voor verhandel-
bare ontwikkelingsrechten beïnvloedt, is aangemerkt als overheidsingrijpen. Dat 
overheidsingrijpen heeft bij voorkeur op een marktconforme, dat wil zeggen op 
een voor de marktpartijen vooraf kenbare wijze plaats. Echter, ook bij zulk markt-
conform ingrijpen, kunnen marktpartijen moeilijk hun handelen afstemmen op 
overheidshandelen waardoor het aanbod van verhandelbare ontwikkelingsrech-
ten verandert. Zulk marktconform overheidsoptreden kan bij het instrument ver-
handelbare ontwikkelingsrechten evenwel niet worden vermeden. Wat betreft het 
overheidsingrijpen aan de aanbodzijde is onderbouwd dat verhandelbare ontwik-
kelingsrechten na verloop van tijd opnieuw zouden moeten worden gecreëerd.

Ow, Wvg en afdeling 6.4 van de Wro
Naast de drie genoemde kenmerken, is onderzocht of het mogelijk is om de vorm-
geving van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten af te stemmen op 
de regelgeving ten aanzien van andere grondbeleidsinstrumenten, in het bijzonder 
de Ow, de Wvg en afdeling 6.4 van de Wro. Deze wetgeving gaat ervan uit dat 
de overheid geen afroming van de planbaten kan afdwingen. De invoering van 
verhandelbare ontwikkelingsrechten zou hierin verandering brengen. Daarvoor is 
evenwel geen ingrijpende wijziging van de Ow, de Wvg of afdeling 6.4 van de 
Wro vereist.
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12.2.6 Verhandelbare ontwikkelingsrechten in een democratische rechtsstaat

Om te onderzoeken of het wenselijk is om het instrument verhandelbare ontwikke-
lingsrechten in Nederland toe te passen, is dat instrument vanuit een democratisch-
rechtsstatelijk perspectief onderzocht. Op basis van het democratische-rechtsstaat-
begrip van Scheltema ben ik ervan uitgegaan dat het rechtszekerheidsbeginsel, 
het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van de dienende 
overheid zoveel mogelijk moeten worden geborgd.
 Ten eerste zijn uit de genoemde beginselen eisen afgeleid die in een de-
mocratische rechtsstaat aan het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten 
kunnen worden gesteld. Het instrument voldoet grotendeels aan deze eisen. Wel 
bestaat op grond van deze eisen een voorkeur voor de Fondsverdeling boven de 
Tegemoetkomings- en Ontwikkelingsverdeling.
 Ten tweede is geanalyseerd hoe het instrument verhandelbare ontwikkelings-
rechten zich vanuit een democratisch-rechtsstatelijk perspectief verhoudt tot het 
huidige overheidsoptreden op de grondmarkt. In dat verband is geconcludeerd dat 
het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten ten opzichte van het huidige 
recht meer het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de dienende overheid zou 
borgen. De gelijkheid wordt gediend, omdat de baten van bestemmingswijziging-
en gelijker over de samenleving worden verdeeld. Om deze reden is betoogd dat 
het instrument ook tegemoet komt aan de idee van de verdelende rechtvaardig-
heid. Het beginsel van de dienende overheid wordt geborgd, omdat het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten aansluit bij nationale beleidsdoelstellingen.
 Verder is de toepassing van verhandelbare ontwikkelingsrechten vergele-
ken met baatafroming en verevening door een actief grondbeleid en de bestaande 
vereveningsinstrumenten, zie § 12.2.2. Op basis van deze vergelijking is gecon-
cludeerd dat het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten het rechtszeker-
heidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van 
de dienende overheid beter borgt. Het rechtszekerheids- en het gelijkheidsbegin-
sel worden bevorderd, omdat uit een nationale regeling zou volgen wanneer en 
in welke mate baten kunnen worden afgeroomd. Verder zou de ruimtelijke be-
sluitvorming van een vertegenwoordigend orgaan – op gemeentelijk niveau de 
gemeenteraad – minder worden doorkruist door de bevoegdheden van een niet-
vertegenwoordigend orgaan, zijnde burgemeester en wethouders. Om deze reden 
dient het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten het democratiebeginsel. 
Ten opzichte van de bestaande vereveningsinstrumenten wordt het beginsel van de 
dienende overheid beter geborgd, aangezien het huidige instrumentarium minder 
effectief is wat betreft baatafroming en verevening.

12.3 BEANTWOORDING PROBLEEMSTELLING

In dit boek is onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om het instrument ver-
handelbare ontwikkelingsrechten in Nederland toe te passen. Of het mogelijk is 
dit instrument in te voeren, wordt beoordeeld aan de hand van de bevindingen in 
het kader van de tweede deelvraag. In dat kader is de vormgeving uitgewerkt. Bij 
deze vormgeving is onder meer het uitgangspunt gehanteerd dat het instrument 
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verhandelbare ontwikkelingsrechten moet aansluiten bij het geldende recht, of, 
preciezer geformuleerd, dat het instrument moet voldoen aan het Europese recht 
en bij voorkeur in overeenstemming is met het Nederlandse recht, zie § 5.3.2. 
Gebleken is dat het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten zodanig kan 
worden vormgegeven dat het voldoet aan het Europese recht en het Nederlandse 
recht slechts op ondergeschikte punten aanpassing behoeft. Om deze reden meen 
ik dat het mogelijk is om het instrument in Nederland toe te passen.
 De wenselijkheid is onderzocht aan de hand van de derde deelvraag: hoe 
verhoudt het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten zich tot de idee van 
de democratische rechtsstaat? Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden, is ge-
bruik gemaakt van Scheltema’s visie op de idee van de democratische rechtsstaat. 
Ik heb betoogd dat het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten vanuit een 
democratisch-rechtsstatelijk perspectief positief moet worden gewaardeerd, zowel 
wat betreft de – in het kader van de tweede deelvraag – uitgewerkte vormgeving 
als afgezet tegen het huidige grondbeleid. Wel bestaat vanuit een democratisch-
rechtsstatelijk perspectief een voorkeur voor de Fondsverdeling, omdat deze ver-
delingsmethode beter het vereiste van duidelijkheid en het vereiste van eenvoud 
dient dan de Tegemoetkomings- en de Ontwikkelingsverdeling.
 Op grond van deze bevindingen in het kader van de tweede en derde deel-
vraag kan ter beantwoording van de probleemstelling worden geconcludeerd dat 
toepassing van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten mogelijk en 
wenselijk is, met dien verstande dat de Fondsverdeling wenselijker is dan de Te-
gemoetkomings- en de Ontwikkelingsverdeling.
 De kanttekening die bij deze beantwoording van de probleemstelling moet 
worden gemaakt, is dat uitsluitend is onderzocht of de beoogde baatafroming en 
verevening door middel van verhandelbare ontwikkelingsrechten kunnen worden 
gerealiseerd. Andere instrumenten, zoals een in § 2.6 besproken open-ruimte- of 
planbaatheffing, zijn niet onderzocht.

12.4 PUBLIEKE EN PRIVATE BELANGEN IN BALANS?

Het onderhavige onderzoek is in § 1.2.2 geplaatst in het licht van het onderzoeks-
programma ‘Publieke en private belangen in balans’. Daarbij is erop gewezen dat 
de overheid door de toekenning van bepaalde, schaarse rechten, sommige private 
partijen boven andere kan bevoordelen. Deze bevoordeling van de belangen van 
sommigen kan in een gespannen relatie staan met de behartiging van de publieke 
belangen door de overheid.
 In deze paragraaf wordt onderzocht tot welk evenwicht tussen publieke en 
private belangen de toepassing van het instrument verhandelbare ontwikkelings-
rechten zou leiden. Eerst wordt ingegaan op de publieke en private belangen op de 
grondmarkt. Vervolgens komt de balans tussen de publieke en private belangen op 
de markt voor verhandelbare ontwikkelingsrechten aan de orde.

Balans op de grondmarkt
Op de grondmarkt worden private belangen bevoordeeld door planologische ver-
ruimingen. Deze verruimingen brengen een waardestijging met zich, zodat de des-



402

DEEL IV; HOOFDSTUK 12

betreffende grondeigenaren worden begunstigd. Gesteld zou zelfs kunnen worden 
dat de samenleving wordt benadeeld, doordat de verruimingen leiden tot een ver-
kleining van de ruimte voor en de kwaliteit van functies als natuur, water(berging) 
en open ruimte, zie § 1.1.3. Met andere woorden: tegenover de begunstiging van 
private belangen staat een benadeling van het publieke belang.
 In § 11.3.3 is gemotiveerd dat planologische verruimingen een ongelijke be-
handeling van de begunstigde grondeigenaren ten opzichte van de rest van de 
samenleving behelzen. Daar is geconcludeerd dat het instrument verhandelbare 
ontwikkelingsrechten deze ongelijkheid zou verminderen. De invoering van dit 
instrument zou namelijk ertoe leiden dat burgers gelijker worden behandeld wat 
betreft de financiële gevolgen van de uitoefening van de ruimtelijke-ordenings-
bevoegdheid. Betoogd zou daarom kunnen worden dat verhandelbare ontwikke-
lingsrechten leiden tot een rechtvaardiger verdeling van de financiële gevolgen 
van planologische wijzigingen, zie eveneens § 11.3.3. Gelet op deze bevordering 
van het gelijkheidsbeginsel en de idee van de verdelende rechtvaardigheid, meen 
ik dat de toepassing van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten met 
zich zou brengen, dat de publieke belangen van de samenleving enerzijds en de 
private belangen van grondeigenaren anderzijds meer dan nu met elkaar in balans 
zijn.
 Verder kan de toepassing van het instrument verhandelbare ontwikkelings-
rechten leiden tot een beter evenwicht tussen de publieke en private belangen, 
omdat meer ruimte kan ontstaan voor particuliere initiatieven om ruimtelijke ont-
wikkelingen te realiseren, zie ook § 11.3.5. Aangezien het instrument verhandel-
bare ontwikkelingsrechten bij alle vormen van grondbeleid zou moeten worden 
toegepast, zie § 6.4.4 en § 9.4, zou het bij het nemen van ruimtelijke besluiten 
niet langer van belang zijn of de overheid, of private partijen de grondeigendom 
in handen hebben. Gelet hierop, zouden overheden eerder bereid kunnen zijn om 
met door private partijen geïnitieerde verruimingen in te stemmen.
 Er zou ook meer ruimte kunnen ontstaan voor particuliere initiatieven om 
wenselijke, verlieslijdende ontwikkelingen te realiseren. Ingeval gebruik wordt 
gemaakt van de Tegemoetkomings- en/of de Ontwikkelingsverdeling, zouden pri-
vate partijen namelijk door die realisatie kunnen verzekeren dat zij de beschik-
king krijgen over verhandelbare ontwikkelingsrechten, om vervolgens aanspraak 
te kunnen maken op verruimingen. Niet ondenkbaar is dat ontwikkelaars, die zich 
nu vooral bezighouden met de realisatie van winstgevende projecten, zoals wo-
ningbouw of bedrijventerreinen, ook de ontwikkeling en het beheer van verlieslij-
dende ruimtelijke ontwikkelingen naar zich toe trekken. Zij zouden bijvoorbeeld 
met natuurorganisaties of boeren kunnen samenwerken of grond met een natuur-
bestemming kunnen verwerven.

Balans op de markt voor verhandelbare ontwikkelingsrechten
Niet alleen de grondmarkt, maar ook de markt voor verhandelbare ontwikke-
lingsrechten kan worden aangemerkt als een overheidsmarkt in de zin van het 
genoemde onderzoeksprogramma, zie § 1.2.2. Private spelers op deze markt kun-
nen slechts verhandelbare ontwikkelingsrechten verkrijgen, indien zij daarvoor 
een geldbedrag betalen of een financieel verlies incasseren, zie § 5.2.5. Er is geen 
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sprake van een (financiële) bevoordeling van bepaalde private partijen door de 
overheid, aangezien bij elk van de in dit onderzoek uitgewerkte verdelingsmetho-
den acht wordt geslagen op de marktprijs van verhandelbare ontwikkelingsrech-
ten. Aangezien geen sprake is van een begunstiging van sommige partijen boven 
anderen, meen ik dat de publieke en private belangen op de markt voor verhandel-
bare ontwikkelingsrechten met elkaar in balans zouden zijn.

12.5 ANDERE INVALSHOEKEN

In dit boek is het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten onderzocht van-
uit een juridisch perspectief. Ik onderken evenwel dat het instrument ook vanuit 
andere invalshoeken kan worden benaderd. Deze invalshoeken worden hierna kort 
aan de orde gesteld. Daarbij wordt het instrument verhandelbare ontwikkelings-
rechten bezien vanuit het perspectief van ontwikkelaars en het perspectief van 
eindgebruikers.

Economische, technisch- en sociaal-wetenschappelijke, en politieke invalshoek
Er is geen economisch onderzoek verricht, zodat de efficiëntie van het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten niet is beoordeeld, zie onder meer § 1.3.5 en 
§ 5.3.3. De efficiëntie zou in nader onderzoek kunnen worden beoordeeld. In zo’n 
economisch onderzoek zou ook aan de orde kunnen worden gesteld welk even-
wicht idealiter tussen de vraag en het aanbod tot stand zou komen, zie § 8.7 en 
§ 8.8.
 Naast juridische en economische argumenten kunnen technisch- en sociaal-
wetenschappelijke, en politieke argumenten bij de beoordeling van het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten worden betrokken.813

 In een technisch- en sociaal-wetenschappelijke beschouwing zou worden 
onderzocht of de met het recht beoogde doelen door het instrument verhandelbare 
ontwikkelingsrechten zoveel en zo goed mogelijk worden bereikt, oftewel de ef-
fectiviteit van het instrument.814 In § 11.3.5 is reeds stilgestaan bij de effectiviteit 
van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten. Daar is geanalyseerd dat 
het instrument aansluit bij een groot aantal doelstellingen volgens de Nota Grond-
beleid en de Nota Ruimte. Dat betreft evenwel een theoretische analyse van de ef-
fectiviteit. Er zou nader onderzoek kunnen worden verricht naar het gedrag van de 
diverse partijen waarvan (de effectiviteit van) het instrument verhandelbare ont-
wikkelingsrechten afhankelijk zou zijn, zoals de ontwikkelaars van de ontvang-
ende locaties, de grondeigenaren en ontwikkelaars van de zendende locaties, en de 
decentrale overheden.

813 Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2008, p. 49 – 50 en Van Ommeren 2004, 
p. 6 met verwijzing naar I.Th.M. Snellen, Boeiend en geboeid: ambivalenties en 
ambities in de bestuurskunde (oratie), Alpen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk 
Willink 1987 en I.Th.M. Snellen, Domeinconflicten tussen recht en beleid (oratie), 
Alpen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1989.

814 Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2008, p. 47 en 49.
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 Verder zou het instrument vanuit een politieke invalshoek kunnen worden 
beschouwd. Er zou een maatschappelijk en politiek debat kunnen plaatsvinden 
waarin de wenselijkheid van het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten 
centraal staat. Daarin zou – waarschijnlijk – betekenis toekomen aan de vraag of 
de overheid moet kunnen afdwingen dat planbaten worden afgeroomd. Uiteraard 
wordt in dit onderzoek geen politieke beschouwing van het instrument verhandel-
bare ontwikkelingsrechten en de bedoelde baatafroming gegeven. Ik meen even-
wel dat het onderhavige onderzoek bepaalde gezichtpunten biedt, waarop in een 
maatschappelijk en politiek debat acht zou moeten worden geslagen.
 In een maatschappelijk en politiek debat zou in het bijzonder kunnen worden 
stilgestaan bij de belangen van de ontwikkelaars op de grondmarkt en de eindge-
bruikers van nieuwbouwprojecten. Hierna wordt het instrument zowel vanuit het 
perspectief van die ontwikkelaars als vanuit het perspectief van die eindgebruikers 
benaderd.

Verhandelbare ontwikkelingsrechten vanuit het perspectief van de ontwikkelaars
Vanwege de kosten die moeten worden gemaakt of het verlies dat moet worden 
geïncasseerd voor de verkrijging van verhandelbare ontwikkelingsrechten, zouden 
ontwikkelaars bezwaren kunnen hebben tegen het instrument. Zij zouden zich op 
het standpunt kunnen stellen dat het, zou het instrument worden ingevoerd, niet 
langer aantrekkelijk is om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren die gepaard 
gaan met (ingrijpende) verruimingen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 
Naast de in hoofdstuk 11 uitgewerkte argumentatie vanuit een democratisch-
rechtsstatelijk perspectief, kan hiertegen een drietal specifieke argumenten worden 
ingebracht.
 Ten eerste moet worden bedacht dat ontwikkelaars thans worden geconfron-
teerd met de afroming van baten door middel van een actief grondbeleid, zie § 1.1.2. 
In dit onderzoek is meermalen uiteengezet dat, vanwege het ontbreken van een al-
gemeen faciliterend baatafromingsinstrument, dikwijls op dat actieve grondbeleid 
wordt teruggevallen. Dan worden ruimtelijke ontwikkelingen (bewust) gepland 
op gronden die eigendom zijn van de overheid. Ik meen dat, indien het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten wordt toegepast, minder noodzaak voor een 
actief grondbeleid bestaat. Daardoor zou meer ruimte voor particuliere initiatieven 
kunnen ontstaan, zie ook § 11.3.5 en § 12.4. Deze grotere ruimte voor particuliere 
initiatieven bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen zal, naar ik aanneem, 
door ontwikkelaars positief worden ervaren.
 Ten tweede is van belang dat bij privaat grondbezit momenteel ook al de 
baten van bestemmingswijzigingen kunnen worden afgeroomd. In § 2.7 is ge-
wezen op bestaande ruimte-voor-ruimte-, rood-voor-rood- of rood-voor-groen-
instrumenten. In dat kader kunnen ontwikkelaars zich – vrijwillig – verplichten tot 
financiële bijdragen. Verder sluiten grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeenten 
overeenkomsten waarin het element van baatafroming niet met zoveel woorden 
wordt onderkend of wordt geëxpliciteerd, maar die de facto wel daarop neerko-
men, zie § 9.2.5. Door deze bestaande vormen van een faciliterend grondbeleid 
wordt bewerkstelligd dat de winst ten gevolge van bestemmingsverruimingen niet 
(volledig) toekomt aan de desbetreffende grondeigenaren en ontwikkelaars.



405

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

 Wat betreft de bestaande actieve en faciliterende instrumenten voor baatafro-
ming benadruk ik dat zij, onder meer, op gespannen voet staan met het gelijkheids-
beginsel, zie § 11.3.3. Bij een nationaal systeem van verhandelbare ontwikkelings-
rechten zouden grondeigenaren en ontwikkelaars gelijker worden behandeld. Om 
deze reden zouden bestemmingsverruimingen, ten opzichte van de huidige situ-
atie, minder leiden tot een bevoordeling van sommige spelers op de grondmarkt 
en daarom tot een rechtvaardigere concurrentie, zie ook § 11.3.5.
 Ten derde zou de toepassing van verhandelbare ontwikkelingsrechten niet 
met zich brengen dat ontwikkelaars in het geheel geen winst meer kunnen beha-
len met de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. Immers, de prijs van deze 
rechten wordt door marktwerking bepaald. Hierdoor hoeft niet de gehele waar-
devermeerdering ten gevolge van planologische uitbreidingen te worden afge-
roomd, maar kan een gedeeltelijke baatafroming plaatshebben; zie het voorbeeld 
uitgewerkt in § 6.5.4. Verder kan worden geregeld dat verhandelbare ontwikke-
lingsrechten niet voor alle, maar alleen voor ingrijpende verruimingen zijn ver-
eist, hetgeen in § 6.4.3 is uitgewerkt. Hiernaast is van belang dat de winst van 
projectontwikkeling en ook uit andere bestanddelen kan bestaan, dan de waarde-
vermeerderingen ten gevolge van bestemmingswijzigingen en investeringen ten 
behoeve van de grondexploitatie.815 Zo kunnen projecten nu ook winstgevend zijn, 
terwijl de grond door gemeenten wordt uitgegeven en in de uitgifteprijs het kos-
tenverhaal en de baatafroming zijn ondergebracht. Overigens kan de realisatie van 
andere bouwprojecten in de nabijheid leiden tot waardestijgingen van vastgoed.816 
Noch het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten, noch afdeling 6.4 van 
de Wro heeft betrekking op een afroming van deze waardestijging.

Verhandelbare ontwikkelingsrechten vanuit het perspectief van de eindgebruikers
In een maatschappelijk en politiek debat zou ook aandacht kunnen worden besteed 
aan de belangen van de eindgebruikers, zoals kopers van nieuwbouwwoningen en 
bedrijfsgebouwen op uitbreidingslocaties. Zij zouden zich tegen het instrument 
verhandelbare ontwikkelingsrechten kunnen verzetten, omdat zij vrezen dat de 
kosten van de in te zetten rechten, zullen worden doorberekend in de aankoopprijs 
van woningen en bedrijfsgebouwen.817 Echter, bedacht moet worden dat thans ook 
baatafroming kan plaatsvinden. Verder moeten de nieuwbouwprojecten waarvoor 
verhandelbare ontwikkelingsrechten worden ingezet, concurreren met bestaande 
woningbouw en bedrijfsgebouwen. Om deze reden is een doorberekening aan de 
eindgebruikers geen gegeven.

815 Zie in dit verband Kamerstukken I 2006/07, 30 218, nr. G, p. 8 (nadere MvA bij 
afdeling 6.4 van de Wro).

816 Zie in dit verband Kamerstukken I 2006/07, 30 218, nr. G, p. 8 (nadere MvA bij 
afdeling 6.4 van de Wro). 

817 Zo is in het kader van de discussie over de open-ruimteheffing door de Vereniging 
van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen en het Algemeen Verbond 
Bouwbedrijf betoogd dat zo’n heffing zou worden doorbelast aan de kopers op de 
woningmarkt, zie www.neprom.nl/webgen.aspx?p=15&o=64 (laatstelijk bezocht 
op 4 september 2009).
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Aansporing tot nader onderzoek vanuit andere invalshoeken
De conclusie van het onderhavige juridische onderzoek dat het mogelijk en wen-
selijk is om het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten toe te passen, 
dient een aansporing te zijn om het instrument ook vanuit andere invalshoeken te 
beschouwen. Ik meen dat bij een dergelijke beschouwing aansluiting moet worden 
gezocht bij diverse actuele ruimtelijke (financierings)vraagstukken, zoals de finan-
ciering van landschapsontwikkeling en de herstructurering van bedrijventerreinen. 
Recente rapporten en adviezen onderschrijven de behoefte aan nieuwe instrumen-
ten voor deze ruimtelijke ontwikkelingen.818 Het zou een gemiste kans zijn, indien 
in dat verband niet bij het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten wordt 
stilgestaan.

818 Zie onder meer VROM-raad 2009, Task Force Financiering Landschap Nederland 
2008, de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen 2008, het rapport ‘Her-
structurering van bedrijventerreinen’ van de Algemene Rekenkamer, Kamerstuk-
ken II 2008/09, 31 760, nrs. 1 – 2 en Planbureau voor de Leefomgeving 2008.


