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Aanleiding 
 
 
Grondbeleid 

Voor het gemeentelijk grondbeleid geldt een aantal beleidskaders, waarmee rekening 
gehouden moet worden. 
In januari 2005 is de Rijksnota Grondbeleid verschenen. In deze nota, die gezien moet 
worden als strategische nota op hoofdlijnen, wordt het grondbeleid voor het komende 
decennium beschreven. Het Rijk propageert hierin een bevordering van de transparantie 
van het grondbeleid.  
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) is per 1 januari 
2004 in werking getreden en vervangt het Besluit Comptabiliteitvoorschriften 1995. 
Hierin is een aantal aanknopingspunten te vinden hoe met grondbeleid voortaan 
omgegaan dient te worden. In Artikel 21 van het Bbv is voor het Grondbeleid ondermeer 
gesteld: 

1. Dat het college ten minste eens per 4 jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid ter 
behandeling en vaststelling aan de raad aanbiedt. Hierin voorziet deze Nota 
Grondbeleid. 

2. Dat in de paragraaf grondbeleid van de begroting en jaarstukken wordt ingegaan 
op de uitvoering van de nota grondbeleid. De genoemde paragrafen zijn in de 
gemeente Rijswijk reeds opgenomen in de begroting en jaarstukken. 

 
Daarnaast wordt binnen de gemeente zelf in artikel 23 van de Financiële Verordening van 
de gemeente Rijswijk (ex artikel 212 Gemeentewet) gesteld dat tenminste eens in de 
vier jaar een nota grondbeleid ter behandeling en vaststelling aan de Raad wordt 
aangeboden. In deze nota wordt onder andere aandacht besteed aan: 

a. de relatie met de programma’s van de begroting; 
b. de strategische visie van grondbeleid van de gemeente; 
c. de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten binnen de gemeente; 
d. de voorraadverwerving en uitgifte van gronden; 
e. de uitgifte van gronden in erfpacht (en bijbehorende looptijd) en de bijstelling van 

de erfpachtvergoedingen.  
 
Grondprijzenbeleid 

In het convenant gemeentelijk grondprijsbeleid (2001), spreken de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Nederlandse Project Ontwikkeling 
Maatschappijen (Neprom), het Nederlands Verbond van Bouwbedrijven (NVB) en het 
ministerie van VROM zich uit over de herijking van de door de gemeenten gehanteerde 
methodieken voor de berekening van de grondprijzen. Voor de uitwerking hiervan wordt 
verwezen naar de bijgaande Nota Grondprijzen 2006/2007. 
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1 Inleiding 
 
 
Grondbeleid is een sturingsmiddel voor de gemeente. Het gaat bij grondbeleid om het 
afdwingen of stimuleren van gewenst gebruik van de grond door inzet van een 
uitgekiende mix aan instrumenten die de gemeente voor handen heeft. De gemeente 
beschikt over een breed palet aan middelen om hieraan invulling te geven. Het gewenst 
gebruik van de grond wordt ontleend aan bestuurlijke doelen, die per locatie kunnen 
verschillen. Het gaat hier bij de gemeente Rijswijk om ontwikkeling van nieuwe gebieden 
en binnenstedelijke herstructurering. Bouwgrondexploitatie is het geschikt maken van 
grond voor realisering van een nieuwe bestemming, met alle mogelijke risico’s en kansen 
die hiermee gepaard gaan. Mede door bouwgrondproductie wordt de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad vorm gegeven en worden beleidsdoelen op het gebied van 
wonen, economie, maatschappelijke ontwikkeling en dergelijke gerealiseerd. Het 
grondbeleid wordt ingezet als instrument, zowel financieel als juridisch om deze 
beleidsdoelen te verwezenlijken. Daarmee heeft het grondbeleid een volgend en dienend 
karakter voor beleidsdoelstellingen op andere beleidsvelden. Het grondbeleid is dus 
programma-ondersteunend. 
 
De gemeente kan op hoofdlijnen kiezen tussen een actief of faciliterend (passief) 
grondbeleid, waarbij een keuze wordt gemaakt uit het arsenaal aan middelen die de 
gemeente bij de uitvoering van het grondbeleid heeft. Waar het nu om gaat bij het 
grondbeleid is om het grondbeleidsinstrumentarium met een sterke en uitgekiende 
samenhang in te zetten. Traditioneel gezien heeft het grondbeleid betrekking op de 
volgende beleidsvelden: verwerving, tijdelijk beheer, bouw- en woonrijpmaken, uitgifte 
en kostenverhaal. Ieder beleidsveld kent haar eigen gemeentelijke instrumenten. Deze 
instrumenten kunnen zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard zijn en 
hebben allen voordelen, nadelen, kansen en valkuilen. Deze zullen, evenals nieuwe 
relevante beleidsvelden, zoals samenwerking met derden, en nieuwe vormen van 
kostenverhaal, verder worden uitgewerkt in deze Nota Grondbeleid. 
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2 Doelen en uitgangspunten grondbeleid 
 

 

2.1 Vormen van grondbeleid en ontwikkelingen op de grondmarkt 

 
Bij de uitvoering van grondbeleid zijn twee vormen van grondbeleid mogelijk: een actief 
grondbeleid of een faciliterend (ook wel passief) grondbeleid. Hierbij behoren bepaalde 
grondbeleidsinstrumenten. Deze instrumenten worden op een bepaalde wijze ingezet om 
beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische 
ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling etc. te kunnen realiseren. In onderstaande 
tabel zijn de vormen en bijbehorende instrumenten toegelicht. 
 
Actief grondbeleid Faciliterend (passief) grondbeleid 

De gemeente draagt zelf zorg voor de 
verwerving, bouw- en woonrijpmaken en 
geeft de grond zelf uit aan derden. 

De gemeente beperkt zich tot haar 
regulerende taak en geeft kaders aan voor 
de particuliere sector. De aankoop en 
exploitatie van grond wordt overgelaten 
aan private partijen. 

Instrumenten  

(Actieve) Verwerving 
Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
Onteigening 
Tijdelijk Beheer 
Bouw- en woonrijpmaken 
Gronduitgifte 

Ruimtelijk instrumentarium 
(Bouw) regelgeving 
Kostenverhaal 

Tabel 2.1 Hoofdvormen van grondbeleid 

 
De vorm van grondbeleid hangt af van wie de grond in bezit heeft. De mogelijkheid van 
verkoop van grond is hiervan immers afhankelijk. Wanneer de gemeente grond niet in 
bezit heeft en bijvoorbeeld een projectontwikkelaar de grond al heeft aangekocht is de 
gemeente aangewezen op sturing via een faciliterend grondbeleid. 
In de praktijk wordt met allerlei tussenvormen gewerkt. Zo kan de gemeente de grond 
zelf verwerven met het doel deze niet zelf te ontwikkelen, maar in concurrentie aan te 
besteden. Ook het bouwclaimmodel, waarbij marktpartijen de grond aan de gemeente 
afstaan in ruil voor het recht een woningbouwplan uit te voeren, is een tussenvorm. 
Zowel bij actief als faciliterend grondbeleid is steeds meer sprake van samenwerking met 
marktpartijen, waarbij via verschillende samenwerkingconstructies ruimtelijke 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Bij deze samenwerkingsconstructies speelt 
de inbreng van (markt)kennis en verdeling van risico’s, tekorten en opbrengsten een 
belangrijke rol. 
 
Tot de jaren negentig waren gemeenten vaak dominant op de grondmarkt. Een actief 
grondbeleid was een logische beleidskeuze in het gemeentelijk ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Inmiddels is echter op de grondmarkt deze situatie geheel veranderd. 
Vanaf de jaren negentig opereren veel meer marktpartijen en corporaties op de 
grondverwervingsmarkt. Het betreft vaak partijen die als doel hebben bouwproductie te 
leveren. Dit komt doordat de woningmarkt is geliberaliseerd en, in samenhang hiermee, 
dat bouwgrondexploitatie voor een groot gedeelte winstgevend werd. Doordat er meer 
spelers op de markt zijn gekomen en door de steeds verdergaande liberalisering is het 
speelveld voor de gemeente lastiger geworden. Daarnaast zijn speculanten actief, die 
geen ontwikkelingsdoel hebben, maar grondposities willen doorverkopen. Verder zijn er 
nog de zogenaamde “free-riders”; grondeigenaren die niet willen verkopen aan de 
gemeente, zelf lucratieve bestemmingen willen realiseren en geen of een minimale 
bijdrage willen betalen voor openbare voorzieningen. Om de regierol vanuit de gemeente 
te kunnen waarborgen en publieke doelen te kunnen realiseren is een uitgekiende vorm 
van grondbeleid en de keuze van grondbeleidsinstrumentarium van belang. In de 
volgende paragraven zal deze keuze voor de Rijswijkse situatie worden toegelicht. 
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2.2 Keuze grondbeleid 

 
Het laatst vastgestelde gemeentelijk grondbeleid dateert uit 1999, hierbij is als 
beleidsuitgangspunt onder andere bepaald dat de gemeente Rijswijk streeft naar een 
actief verwervingsbeleid. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, zal de gemeente 
een selectief verwervingsbeleid nastreven waarbij een nauwe samenwerking met de 
exploitant tot stand moet komen. Op posities waarbij er door bijvoorbeeld 
projectontwikkelaars grondposities zijn ingenomen, komt de gemeente ongewild in het 
passieve grondbeleid terecht. De gemeente Rijswijk kiest dus in principe voor een actief 
grondbeleid.  
 
Aan de keuze voor dit actieve grondbeleid ligt voor de gemeente Rijswijk de volgende 
onderbouwing ten grondslag: 
a) De wens om een actieve en initiërende rol bij ruimtelijke processen te spelen, 

om publieke doelen beter en sneller te bereiken 

Met een actieve en regisserende rol kan de gemeente Rijswijk bij de uitvoering van 
ruimtelijke plannen maximale invloed uitoefenen op: 

• Het programma en de uitvoeringsplanning: wat wordt gebouwd en in welk 
tijdsperspectief; 

• Door wie: welke ontwikkelaar/bouwer past bij de opgave, of kiezen voor 
particulier opdrachtgeverschap; 

• De kwaliteit; ruimtelijke en architectonische kwaliteit en kwaliteit van de openbare 
ruimte/duurzaamheid; 

• Integraliteit: afstemming met andere gemeentelijke beleidsdoelen en –velden. 
Opgemerkt wordt dat de gemeentelijke doelen, zij het in veel beperktere mate, ook 
gerealiseerd kunnen worden door het inzetten van publiekrechtelijke instrumenten 
(bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, welstandnota, vergunningen e.d.). Met een actief 
grondbeleid heeft de gemeente echter directe en maximale invloed op de ruimtelijke 
ontwikkeling en differentiatie (programma, tijdige fasering, kwaliteit en integraliteit). Bij 
de planontwikkeling en –uitvoering betrekt de gemeente ook de expertise en 
marktkennis van de marktpartijen, omdat deze uiteindelijk de opstalontwikkeling voor 
haar rekening nemen. 
b) De wens om locaties met een strategische betekenis voor het beleid of plaats 

in de stad actief te realiseren 

Een actief grondbeleid op strategische plekken dat als aanjager en generator gaat 
fungeren is in de praktijk veelal van groot belang. Wanneer de (her)ontwikkeling van de 
locatie een bijzonder of strategisch belang heeft voor de stad, zal de gemeente op een 
actieve manier deze ontwikkeling moeten initiëren. In de praktijk zal alleen een gerichte 
gebiedsvisie, ondersteund met een bestemmingsplan niet voldoende zijn om deze 
strategische ontwikkelingen geëffectueerd te krijgen. Zeker wanneer gerealiseerd wordt 
dat dergelijke locaties vaak verliesgevend zijn en om die reden niet door de 
marktpartijen opgepakt zullen worden, tenzij het verlies met de vastgoedexploitatie 
gecompenseerd kan worden. Daarom prevaleert het actieve grondbeleid als 
aanjaagfunctie, boven een faciliterende aanpak. 
c) De wens om maximaal winst af te romen om daarmee tekorten op andere 

projecten te kunnen verevenen 
Voor de productie van bouwgrond geldt als doelstelling dat dit alles moet geschieden 
tegen een zo optimaal mogelijk rendement en minimaal mogelijk risico, waarbij winst, 
hoewel geen doel op zich, niet uitgesloten wordt. Hierdoor wordt financiële verevening 
met andere projecten mogelijk, ofwel de mogelijkheid om tekorten van strategische 
onrendabele locaties te kunnen verevenen met winstgevende projecten. Alleen met de 
keuze voor een actief grondbeleid wordt optimaal aan deze doelstelling voldaan. Immers 
locaties met een winstpotentie worden op een actieve manier ter hand genomen, 
waardoor de winstpotentie zo maximaal mogelijk aan de gemeente en daarmee aan het 
maatschappelijke belang toekomt. 
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d) De mogelijkheid om maximaal kostenverhaal toe te kunnen passen 

Bij de toepassing van actief grondbeleid kunnen ook de kosten van openbare 
voorzieningen, bovenwijkse voorzieningen en planschade zonder juridische risico’s 
worden opgenomen in de gronduitgifteprijs. 
 
Samenvattend wordt er dus in de gemeente Rijswijk een actief grondbeleid gevoerd, 
tenzij in de praktijk blijkt dat een actief grondbeleid niet de meest optimale keuze is of 
niet mogelijk is. De volgende factoren spelen hierbij een rol: 
a) Betrekken van expertise en kennis van marktpartijen 

Waar de gemeente de expertise heeft in locatieontwikkeling en grondexploitatie, heeft 
een ontwikkelaar zijn expertise op het gebied van de vastgoedmarkt en 
opstalontwikkeling, zij neemt de bouw immers voor haar rekening. De meerwaarde van 
deze marktpartijen is dan ook gelegen in hun kennis van de markt- en 
vastgoedontwikkelingen, waardoor het belangrijk is om deze kennis en expertise tijdens 
het planproces te betrekken. 
b) Eventuele grondposities door particuliere grondexploitanten 

In de praktijk komt het voor dat particuliere grondexploitanten zich een positie hebben 
verworven in een gemeentelijk exploitatiegebied. Een tweezijdige afhankelijkheid is dan 
ontstaan, samenwerken is voor de gemeente op zo’n moment onvermijdelijk. Indien 
particuliere grondexploitanten grondposities hebben ingenomen wordt gestreefd naar een 
vorm van samenwerking, waarbij de belangen en doelen van de gemeente zo optimaal 
mogelijk renderen. 
c) Spreiding risico’s 

Als er met de realisatie van het voorgenomen ruimtelijke initiatief grote financiële of 
andere risico’s gepaard gaan kan gekozen worden voor een samenwerking met een 
marktpartij, mits deze partij volgens de door de gemeente te stellen randvoorwaarden 
deze risico’s, maar zo mogelijk ook kansen en winsten, met de gemeente deelt. In een 
vroeg stadium wordt binnen de hiervoor genoemde kaders door het college van 
burgemeester en wethouders en met ondersteuning van de ambtelijke organisatie de 
afweging gemaakt of samenwerking met marktpartijen een meerwaarde heeft. Hiervoor 
kan binnen een project een ontwikkeling- en realisatie strategie worden bepaald, gericht 
op de vraagstelling hoe de projectdoelstellingen het beste kunnen worden bereikt. 
 
2.3 Uitvoering grondbeleid 
 
De uitvoering van het grondbeleid is ondergebracht bij de afdeling Ruimtelijke en 
Economische Ontwikkeling. Deze afdeling draagt onder andere zorg voor het opstellen en 
bijhouden van het grondbeleid, het aan- en verkopen van gronden en het onderhandelen 
met projectontwikkelaars over exploitatieovereenkomsten. Het Bedrijfsbureau verzorgt 
het opstellen van de exploitatieberekeningen en het afleggen van verantwoording 
hierover.  



   

 7 

3 Ruimtelijke opgave Rijswijkse situatie 
 

 
3.1 Ambitieniveau gemeente Rijswijk 

 
De gemeente Rijswijk heeft diverse ambities als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit van 
de stad.  
 
Vigerend beleid:  

• Herijking Toekomst Visie    vastgesteld 
• Economische Ontwikkelingsvisie   in bewerking 
• Woonvisie Rijswijk    augustus 2005 
• Nota Herijking Locaties onder de loep ”Stenen voor Mensen”’ december 2003 

 
Voorbeelden van ruimtelijke ontwikkelingen zijn:  

• OV Knooppunt  
• Endezant   
• Sion ‘t Haantje  
• herstructurering PPP/ Herontwikkeling  
• oude Stadhuis  
• Te Werve ( zwembadlocatie )  
• Oud Rijswijk   
• TNO / Pasgeld   
• Wijkontwikkelingsplannen o.a. Braakensieklaan, Muziekbuurt, Citerstraat 

 
3.2 Factoren bepalend voor ambitieniveau 

 
Het ambitieniveau van de gemeente Rijswijk wordt door een aantal factoren bepaald.  
a) Versterking van de economische structuur in de regio  

Dit betekent een herstructurering van het "verouderde" bedrijfsterrein Plaspoelpolder. 
Door deze transformatie van een relatief verouderd bedrijventerrein tot een modern 
stedelijk gebied met adequate voorzieningen en beheersstructuur ontstaan kansen voor 
het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het behoud van bestaande bedrijven.  
   
b) Concurrerend woonmilieu 

Gezien de geringe uitbreidingsruimte die Rijswijk heeft, speelt de herstructurerings-
opgave van de naoorlogse wijken en oude wijken een grote rol bij de vervulling van de 
woonbehoefte en behoud van een concurrerend woonmilieu. Samenwerking met de 
diverse woningcorporaties als partner voor het op niveau houden van de bestaande 
voorraad is cruciaal voor de vitale stad. 
 
c) Lucht en ruimte  

Tenslotte hebben we de Strategische Groen Zones. Deze zones voorzien in het behoud 
van groene longen tussen de diverse stedelijke milieu’s. 
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3.3 Strategisch grondbeleid in een ruimtelijke context 

  

 
Visie op Rijswijk (strategische ambitie) 

Fysiek, Sociaal en Economisch 
 

       
 

 

Beleidsrapporten  

Economische visie, Woonvisie, Sociaal beleidsplan, Ruimtelijke Visie 
 

       
 

 

Integrale vertaling 

Gebiedsprogramma’s 
Structuur Visie 

 

 
 

Planontwikkeling   

Integrale gebiedsontwikkeling / Masterplannen 
 

 
 

Plan uitvoering 

Overeenkomsten  Bestemmingsplannen  Exploitaties  PVE   

 
 

 

Plan realisatie 

 

 
 

 

Beheer 

 
Tabel 3.1 Samenhang grondbeleid en andere gemeentelijke disciplines 

 
3.4 Grondprijzenbeleid 

 
Het grondbeleid is de beleidsmatige grondslag, verankerd in door een door de Raad 
vastgestelde nota. Echter, de behoefte aan grondprijzen en grondprijsmethodieken is niet 
los te zien van het grondbeleid. Er is inzicht nodig in de grondprijs bepaling voor 
woningbouw, particuliere kaveluitgifte, bedrijventerreinen, commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen. Aansluitend aan deze Nota Grondbeleid is de Nota 
Grondprijzen 2006/2007 opgesteld, met daarin richtlijnen voor de wijze van 
grondprijsbepaling en informatie over de hoogte van de grondprijzen voor diverse 
(maatschappelijke) functies.  
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4 Grondbeleidsinstrumenten 
 

 

Dit hoofdstuk behandelt drie grondbeleidsinstrumenten, namelijk verwerving, tijdelijk 
beheer en kostenverhaal. 
 
4.1 Verwerving 
 
Voor verwerving zet de gemeente drie instrumenten in: 
• Minnelijke verwerving 

 Bij voorkeur wordt de grond met eventuele opstallen minnelijk verworven. Zonder 
inzet van publieke instrumenten probeert de gemeente, op basis van 
overeenstemming met de verkoper, grond in bezit te krijgen tegen marktconforme 
condities. 

• Onteigening 

 Als minnelijke verwerving niet succesvol is, wordt het onteigeningsinstrument ingezet 
voor de uitvoering van het (actieve) grondbeleid. 

• Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) 

 De WVG heeft tot doel de gemeenten een betere uitgangspositie te verschaffen op de 
grondmarkt, door prijsopdrijving en speculatie te voorkomen. De WVG hoeft 
overigens niet tot directe verwerving te leiden. De grondeigenaar is slechts verplicht 
bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden, maar hoeft niet tot 
verkoop over te gaan ten gevolge van het vestigen van de WVG. In deelgebied Sion/ 
’t Haantje heeft de gemeente Rijswijk een (vervroegd) voorkeursrecht gevestigd.  

 
Vervolgens is er onderscheid te maken in strategisch, anticiperend en actief/regulier 
verwervingsbeleid: 
• Strategische verwervingen 

 Deze verwervingen vinden plaats in gebieden waarvoor nog geen enkel planologisch 
kader of tastbare visie voor handen is, maar waar de gemeente grondposities wil en 
kan verwerven met het oog op te verwachten mogelijkheden voor (her)ontwikkeling 
van deze gebieden of als ruilobject. 

• Anticiperende verwervingen 

 Deze verwervingen vinden plaats in gebieden waar door de gemeenteraad reeds 
globale kaders en visies zijn bepaald, zoals in een structuurplan of –visie of in een 
masterplan. Er is nog geen vastgestelde exploitatieopzet, maar er is al wel een 
indicatieve prognose  (haalbaarheidsberekening) van het te behalen 
exploitatieresultaat. 

• Actieve/reguliere verwervingen 

 Onder actieve of reguliere verwervingen wordt verstaan: het verwerven van 
onroerende zaken vooral in die gebieden waarvoor de gemeenteraad reeds een 
grondexploitatie heeft vastgesteld. De verantwoording van deze verwervingen vinden 
in de betreffende grondexploitatie van het project plaats. 

 
4.2 Tijdelijk beheer 

 

Tussen het tijdstip waarop de eerste verwervingen hebben plaatsgevonden en de 
feitelijke start van de werkzaamheden voor de ontwikkeling is er sprake van een periode 
waarbij de reeds aangekochte onroerende zaken beheerd moeten worden. Voor het 
tijdelijke beheer geldt dat de tijdige beschikbaarheid prevaleert boven het maximale 
financiële resultaat. Met dit uitgangspunt wordt rekening gehouden bij tijdelijke 
ingebruikgeving. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden zoals (tijdelijk) voortgezet 
gebruik en tijdelijke huur. Tijdige beschikbaarheid betekent dat de tijdelijke 
ingebruikgeving juridisch gezien goed geregeld moet zijn. 
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4.3 Kostenverhaal 

 

Bij een actief grondbeleid worden de kosten voor de aanleg en inrichting van het 
openbaar gebied afgedekt uit de verkoop van bouwgrond. In situaties waarin de 
gemeente Rijswijk geen actief grondbeleid kan of wil voeren en de betreffende eigenaren 
als zelfrealisator moeten worden aangemerkt, én vrijwillige verwerving noch onteigening 
mogelijk is, zal de gemeente proberen haar kosten zo optimaal mogelijk te verhalen. 
Alleen die kosten die de gemeente maakt ten behoeve van de aanleg van voorzieningen 
van openbaar nut kunnen door de gemeente worden verhaald. Hierbij moet gedacht 
worden aan straten, wegen, fietspaden, verlichting, groenvoorzieningen etc. Het verhalen 
van kosten van openbare voorzieningen kan dan nog geschieden op twee manieren: 
• Kostenverhaal op grond van de exploitatieverordening, door het sluiten van een 

exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant/eigenaar (artikel 42 
WRO) 

• Door het heffen van een baatbelasting (artikel 222 Gemeentewet). Om baatbelasting 
te kunnen heffen bij een grondexploitatie moet de gemeente bij het vaststellen van 
de grondexploitatie een bekostigingsbesluit nemen. Het op leggen van een 
baatbelasting wordt geregeld in een baatbelastingverordening waarmee achteraf na 
realisatie van het project belasting wordt geïnd. 

 
Al geruime tijd is duidelijk dat de huidige wettelijke instrumenten voor kostenverhaal, te 
weten de exploitatieovereenkomst en de baatbelasting, op een aantal punten tekort 
schieten. Zo kan via de baatbelasting maar een deel van de kosten worden verhaald, 
terwijl de exploitatieovereenkomst vaak tot langdurige onderhandelingen aanleiding geeft 
en tekortschiet doordat zogenoemde 'free riders' de dans ontspringen. Voorts ontbreken 
bij particuliere grondexploitatie de noodzakelijke instrumenten voor verevening, 
waardoor onrendabele delen van bouwlocaties niet gerealiseerd dreigen te worden. Ook 
ontbreekt een toereikend publiekrechtelijk instrument voor het stellen van locatie-eisen 
bij particuliere grondexploitatie waar dit vanuit het oogpunt van volkshuisvesting zeer 
wenselijk is. Vooral particulier opdrachtgeverschap komt onvoldoende van de grond. Ook 
bij de overdracht en inrichting van gronden die voor openbare ruimte bestemd zijn, 
treden knelpunten op. Een aanpassing van het wettelijke instrumentarium is dus nodig, 
zeker nu steeds meer locaties particulier ontwikkeld worden.  
 
Het kabinet heeft op 25 augustus 2005 ingestemd met toezending van het wetsvoorstel 
Grondexploitatiewet aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel betreft een wijziging van 
het wetsvoorstel Wet ruimtelijke ordening.  
Doelstelling van de wet is een goede regeling voor kostenverhaal en enkele locatie-eisen 
bij particuliere projectontwikkeling. Daarnaast wil de regering ook meer transparantie, 
zeggenschap voor de consument en concurrentie. In het nieuwe wetsvoorstel is gekozen 
voor handhaving van het gemengde stelsel voor grondexploitatie, dus zowel een 
privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk spoor. 
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5 Financieel Management 
 
 
5.1 Financiële kaderstelling 

 
Anders dan tot nu gebeurt moet er al in een vroeg stadium, namelijk de fase van het 
‘strategische beleidsniveau’, inzicht zijn in de financiële betekenis van ruimtelijk beleid en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij moet men zich er wel van bewust zijn dat deze 
rekenkundige aannamen zeer speculatief zijn, omdat er wordt gewerkt met kengetallen 
op basis van een gefixeerd programma over een gefixeerde periode.  
In de fase ‘stedelijk programma’ worden de strategische beleidsambities vertaald naar 
locatie-ambities en -wensen. Deze programmatische uitgangspunten en planvarianten 
leiden op hun beurt tot bijstelling van de gefixeerde exploitatie uit de vorige fase. Ook 
zijn nu de financiële bandbreedtes van de ontwikkeling te bepalen. Door zo’n financieel 
kader aan projecten te geven is het ambitieniveau op hoofdlijnen beschreven. Dit 
voorkomt dat er met veel hogere (financiële) ambities wordt gewerkt dan uit stedelijk 
belang gewenst is.  
 
5.2 Investeringsstrategie 

 

Verder zou het goed zijn als er een investeringsstrategie kwam die de prioriteitsstelling 
van de investeringen afstemt op de ruimtelijke doelstellingen. Vanzelfsprekend moet 
naast de lopende projecten ook het financieel beleid voor de lange termijn deel uitmaken 
van deze strategie.  
Een dergelijk overzicht maakt duidelijk wat de gevolgen van al deze projecten kunnen 
zijn voor de financiële positie van een Grondbedrijf en dus de gemeente. Daarnaast geeft 
het aan of het wenselijk is om met projecten te schuiven, of het mogelijk of juist nodig is 
nieuwe projecten op te zetten, en voor welke projecten – en wanneer – financiering van 
buiten (subsidies, bijdragen van particulieren, leningen) nodig is. 
Dankzij het overzicht worden knelpunten, de verhouding tussen winst- en verliesgevende 
projecten en cash flow behoefte zichtbaar. Kortom, met een investeringsstrategie maakt 
de gemeente duidelijk waarin ze wel of niet investeert en heeft het mutipliereffect 
wellicht een gunstige uitwerking. (Daarnaast is het van belang voor verhaal van 
gemeentelijke plankosten het inzetten voor winsten voor verevening.)  
 

5.3 Risicomanagement 

 
Dat er aan het ontwikkelen van een nieuwe stadswijk of andere projecten grote risico’s 
kleven, is een open deur. Er kan van alles mis gaan – uiteenlopend van de ‘vondst’ van 
verontreinigde grond tot archeologische bodemschatten – met altijd als uitkomst dat de 
kosten hoger uitvallen dan begroot. De financiële risico’s die de gemeente loopt in de 
uitvoering van haar taken worden dan ook alleen maar groter, zeker als het gaat om 
complexe projecten in de binnenstad of in oude havengebieden. Een andere oorzaak kan  
de verwervingskosten zijn: de grondprijzen zijn tussentijds sterk gestegen. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de kosten die de strenge regels rond bijvoorbeeld 
bodemsanering met zich meebrengen, of het risicomijdend gedrag van private partijen. 
Risicomanagement moet daarom ook deel uitmaken van het strategisch financieel 
management. Risicomanagement houdt op de eerste plaats in dat er inzicht wordt 
verkregen in de gevaren die een project loopt. Daarna is het zaak maatregelen te nemen 
die de kans dat deze risico’s ook echt optreden, zo klein mogelijk houden.  
 
5.4 Financiële positie en risico’s 

 
De complexe materie van de ruimtelijke inrichting en de omvangrijke financiële stromen 
(uitgaven en inkomsten) bij de realisatie van de doelstellingen uit het grondbeleid 
hebben een grote impact op de algemene financiële positie van de gemeente. Hierbij 



   

 12 

mogen de (financiële) risico’s niet uit het oog verloren worden. In deze paragraaf worden 
de financiële positie en risico’s belicht.  
 
T.a.v. de financiële positie is een onderverdeling te maken in:  
1. De reservepositie en de stand van de voorzieningen, die gerelateerd zijn aan de 
uitvoering van het grondbeleid.  
2. De onderbouwing van eventuele winstnemingen uit de grondexploitaties.  
3. Overzicht van de in ontwikkeling zijnde en nog in ontwikkeling te nemen projecten in 
de komende jaren, alsmede een prognose van de te verwachten resultaten per project.  
4. In erfpacht uitgegeven gronden en de inkomsten en bijstellingen van de 
erfpachtvergoedingen. 
 
Ad 1) In de grondexploitaties van de gemeente Rijswijk kunnen zich risico’s voordoen 
als:  
- politieke besluitvorming op lokaal dan wel bovenlokaal niveau 
- onvoorziene belemmeringen van milieu of archeologie gerelateerde oorzaken en 

daaruit voortvloeiende risico’s 
- hogere kostenstijgingen en lagere opbrengstenstijgingen dan voorzien in de 

exploitatieberekeningen 
- veranderende voorkeuren en behoeften in wonen en werken tussen het tijdstip van in 

exploitatie nemen van gronden en afronden van plannen 
- conjunctuur- en renterisico’s waardoor de vraag naar bouwgrond kan inzakken en 

renteverliezen kunnen ontstaan 
 
Bij het vaststellen van de nota “locaties onder de loep” in 1996 is voorgesteld om de 
exploitatieresultaten van de in de nota opgenomen locaties niet direct te verrekenen met 
de algemene reserve, maar voor dit doel een egalisatiereserve in te stellen. Verrekening 
van positieve en negatieve effecten vindt dan niet meer plaats met de algemene reserve, 
maar met de egalisatiereserve.  
In de najaarsrapportage 2005 is aangegeven dat het de voorkeur verdient de locaties 
waarvan bekend is dat zij zullen worden afgesloten met een negatief resultaat, dit verlies 
nu alvast te nemen. Bij het vaststellen van de jaarrekening worden de geprognosticeerde 
negatieve resultaten van verliesgevende locaties afgeboekt ten laste van de 
egalisatiereserve.  
Daarnaast wordt er op aangeven van de accountant een voorziening gevormd voor het 
tekort op geprognosticeerde bouwlocaties. Het BBV schrijft namelijk voor dat 
voorzienbare tekorten worden afgeboekt en staat niet toe dat negatieve reserves worden 
opgenomen. Dit betekent dat ondanks het verwachte positieve resultaat (in de toekomst) 
van de egalisatiereserve een voorziening moet worden opgenomen. Tegenvallers in de 
rekening 2005 hebben ertoe geleid dat besloten is deze werkwijze te verlaten en de 
resultaten van alle bouwgrondexploitaties op te nemen in de meerjarenbegroting 
(eventueel met gelijktijdige afdracht in de algemene reserve). Dit zal verwerkt moeten 
worden in de meerjarenbegroting.  

 
Ad 2) Tot voorheen was het gebruikelijk bij gemeenten de winst op een complex 
boekhoudkundig pas te nemen nadat de laatste kosten voor het complex waren gemaakt. 
Dit is een erg voorzichtige methode van winstneming volgens de ‘oude’ 
comptabiliteitsvoorschriften. De nieuwe wettelijke boekhoudvoorschriften (BBV) geven 
veel ruimere mogelijkheden in het nemen van winst. Voorwaarde hiervoor is dat deze 
vervroegde winstneming op consistente wijze plaats vindt.  
Vooralsnog wordt het standpunt gehandhaafd dat er geen tussentijdse winstnemingen 
worden gedaan. Overigens zal er voor locaties met voorziene tekorten een voorziening 
worden opgenomen of een deel van de boekwaarde versneld worden afgeschreven 
(BBV). 
 
Ad 3). Hieronder is per project een gedetailleerd financieel overzicht gegeven van de te 
verwachten resultaten.  
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Complex Verwacht eindresultaat
Stationslocatie 3.600.000 
’t Park/ Endezant 628.000 
Benedictuslocatie 2.000.000 
Pasgeldlocatie 0 
Plaspoelpolder 0 
Oud Rijswijk 0 1
Citerstraat e.o. 0 
Sion - 't Haantje 0 
Totaal 6.228.000 

1. Na verrekening van € 2 miljoen met de voorziening in 2006

 
Tabel 5.1: Verwachte eindresultaten exploitaties 

 
In exploitatie genomen gronden (per 1 januari 2007): 
 
• Stationslocatie 

Als gevolg van in het verleden genomen besluiten dient vanuit de meeropbrengst van 
deze locatie een deel van de eigen bijdrage van de gemeente inzake de spoortunnel 
te worden gefinancierd. Daarnaast dient vanuit deze bouwlocatie nog een bedrag van 
ca. € 3,6 miljoen te worden gestort in de algemene reserve wegens de 
(restant)financiering van de Rijswijkse schouwburg. Tot dat moment drukken de 
rentelasten, vanwege de "voorfinanciering" ten laste van de algemene reserve, op de 
begroting van baten en lasten. In de herziene grondexploitatie, die in januari 2006 
aan de raad is aangeboden, is aangegeven dat het verwachte eindresultaat voldoende 
is om deze bijdragen volledig te kunnen voldoen. In de (meerjaren)begroting is 
rekening gehouden met afsluiting van de grondexploitatie in 2007.  

• ‘t Park/ Endezant  

In december 2004 is de raad akkoord gegaan met de realiseringsovereenkomst met 
Bouwfonds Ontwikkeling B.V. inzake de bouw van 85 woningen op de locatie Strijp ‘t 
Park. Tevens heeft er besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de 
ontwikkeling van de voorzieningenstrook en is de exploitatieopzet vastgesteld. De 
exploitatieopzet sluit met een saldo van ca. € 1,5 miljoen positief. Een hogere 
verkoopprijs van de woningen heeft geleid tot extra inkomsten voor de gemeente. 
Het positieve saldo is voor een gedeelte gereserveerd voor de vervangende 
nieuwbouw voor welzijnswerk, de postduivenvereniging en de loods voor de 
gemeentelijke afdeling Sport en Accommodaties. Per saldo zal het resultaat dan 
ongeveer € 628.000,- zijn. De verwachting is dat deze exploitatie in 2007 wordt 
afgesloten. 

 
Nog in exploitatie te nemen gronden (per 1 januari 2007): 
 
• Benedictuslocatie 

De gemeente heeft op deze locatie een grondpositie. Naar verwachting zal na aftrek 
van de boekwaarde en sloopkosten van het schoolgebouw van de Piramideschool, de 
ambtelijke uren en eventuele planschadevergoedingen het resultaat ruim € 2 miljoen 
bedragen. 

• Pasgeldlocatie 

Ontwikkeling van deze locatie is afhankelijk van de besluitvorming omtrent de 
milieuproblematiek Uzimet en de verplaatsing van TNO. Door het toepassen van een 
naverbrander bij Uzimet kan een deel van de bouwlocatie worden ontwikkeld. Het 
streven is om Pasgeld budgettair neutraal te ontwikkelen. 

• Plaspoelpolder 
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Het betreft hier vooralsnog alleen de verkoop van een perceel grond aan de Polakweg 
(raadsbesluit oktober 1999). De grond is nog niet geleverd, wel wordt er een 
rentevergoeding in rekening gebracht.  

• Oud Rijswijk 

De planvorming rond de ERL-locatie is afgerond. Ook is er overeenstemming bereikt 
met Rijswijk Wonen over de panden Stadhoudersstraat / Frederik Hendrikstraat. 
Daarmee is de doelstelling van het Masterplan Oud Rijswijk nagenoeg afgerond. Het 
geprognosticeerde tekort van € 2 miljoen is al in 2006 verrekend met de hiertoe 
getroffen voorziening. Uiteindelijk zal deze locatie budgettair neutraal worden 
afgesloten. 

• Citerstraat e.o. 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een budgettair neutrale ontwikkeling, dus een 
resultaat van € 0,-.  

• Sion- ’t Haantje 

Gegeven de wetenschap dat Rijswijk binnen twee jaar na de toepassing van de WVG 
voor het gebied een ontwerpbestemmingsplan danwel structuurplan ter inzage moet 
leggen zal dit leidend moeten zijn in de nog op te stellen planning voor dit project. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een budgettair neutrale ontwikkeling. 

 
Ad 4) In principe is het beleid van de gemeente Rijswijk dat er geen nieuwe 
erfpachtovereenkomsten worden afgesloten, uitzonderlijke gevallen daargelaten. Voor 
2007 is er een totaal bedrag van € 390.722 geraamd aan jaarlijkse inkomsten.  
Een overzicht van de bestaande erfpachtovereenkomsten:   
 
Huurder Eindjaar Begroting 2007
St. Streekdierenhuis 2007 381 
St. Rijswijkse Kinderopvang 2021 6.335 
D.S.W. Rijswijk 2030 11.000 
K.I.W.A. 2030 8.876 
Delfland 2006 132.939 1
H.T.C.B. 2031 55.330 
C.V.N. Crematorium B.V. 2097 111.190 
Rijswijkse Golfclub 197.610 
Totaal 390.722 
1 Eenmalige inkomsten in 2006

 
 
Tabel 5.2: Totaaloverzicht erfpachtinkomsten begroting 2007 
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6 Samenwerking 

 
 
Zowel vanuit een actief als facilitair grondbeleid, en de tussenvormen die mogelijk zijn, 
kan de gemeente kiezen voor samenwerking met private partijen. Ingenomen 
grondposities spelen hierbij een voorname rol. Dit is de invulling van het grondbeleid 
“actief, tenzij”. Er zijn allerlei samenwerkingsvormen mogelijk, bij wijze van 
verzamelbegrip worden deze ook wel aangeduid met Publiek Private Samenwerking 
(PPS). Er is sprake van PPS als de gemeente met een of meer private partijen een 
samenwerkingsovereenkomst aangaat waarbij onderling de zeggenschap en 
kosten/risico’s verdeeld worden, gericht op enige synergie bij de realisatie van 
gemeenschappelijke doelen, welke zowel een maatschappelijk als commercieel karakter 
hebben, waarbij individuele verantwoordelijkheid van de betrokken partijen behouden 
blijft.  
 
Bij een samenwerkingsovereenkomst wordt door de ontwikkelende partij en de gemeente 
op een veel breder vlak samengewerkt dan bij een “traditionele” exploitatieovereenkomst 
(particuliere grondexploitatie), waarbij slechts kosten worden verhaald en de gemeente 
geen risico neemt. 
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7 Grondbedrijf 
 
 
7.1 Inleiding 

 
Bij actief grondbeleid kan een grondbedrijf horen. Een dergelijke transformatie hoeft niet 
in één keer tot stand te komen, maar kan in fasen verlopen.  
Kritische succesfactor voor het slagen van een grondbedrijf is dat het op strategisch 
niveau partij moet zijn. Het Grondbedrijf moet binnen de organisatie een duidelijke 
positie krijgen. Functioneel wil zeggen dat het Grondbedrijf tijdig signalen afgeeft als zij 
denkt dat de ruimtelijke ontwikkelingen uit de pas lopen met de behoeften in de markt, 
of als er te weinig aandacht lijkt te zijn voor de gevolgen van bepaald beleid.  
Het Grondbedrijf zal gesteld moeten staan voor haar nieuwe taak en slagvaardiger, meer 
initiërend en marktgericht moeten zijn. Verder moet het zicht krijgen op de 
onroerendgoed-markt, moet het een bredere taakopvatting en een grotere 
onderhandelingsvaardigheid krijgen en moet het de besluitvormers inzicht geven in de 
(financiële) gevolgen van beleidsalternatieven en -keuzen.  
 
7.2 Aanbevelingen 

 
1. Concentratie van activiteiten rond exploitaties en ontwikkelingen  

Op welke wijze dit dient te gebeuren past niet in deze nota, maar kort wordt aanbevolen 
de volgende volgorde aan te houden:  

• Inventarisatie maken van de locaties met mogelijkheden en consequenties 
• Instroom van ruimtelijke ontwikkelingen via “een projectentafel” 
• Sluit eerst een overeenkomst (exploitatieovereenkomst indien derde ontwikkelt 

dan wel intentieovereenkomst bij gemeentelijke grond) voordat tot 
werkzaamheden wordt overgegaan en laat het grondbedrijf verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van deze overeenkomsten. 

• Na getekende overeenkomst kan een budgetnummer worden aangemaakt waarop 
kosten worden gemaakt  

2. Meer transparantie en beter risicomanagement 

De projecten die onder de verantwoordelijkheid van het grondbedrijf vallen, kenmerken 
zich door de hoge investeringsbedragen, de relatief grote onzekerheden die ermee 
gepaard gaan en de lange doorlooptijd tussen initiatief en realisatie. Om deze redenen 
dient inzicht gekregen te worden in de huidige status en verwachte ontwikkeling van de 
gemeentelijke grondexploitaties.   
3. Marktconforme onderhandelingsresultaten  

Bij het voeren van grondexploitaties en bij het aangaan van exploitatieovereenkomsten 
treedt de gemeente in onderhandeling met diverse marktpartijen. Het is een belangrijke 
doelstelling van het Grondbedrijf om bij dergelijke onderhandeling een marktconform 
resultaat te bereiken. Dit betekent dat de gemeente haar positie niet ‘weggeeft’ maar 
ook dat zij zich niet uit de markt prijst door te hoge eisen te stellen.   
4. Onderzoek oprichting Grondbedrijf 

Afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling in met name Rijswijk-Zuid, overweegt het 
college de raad een voorstel te doen over de voor- en nadelen van de oprichting van een 
Grondbedrijf.
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8 Grondbeleid in de regio 
 
 
8.1 Regionale samenwerking 

 
Regionale samenwerking ligt voor de hand, gezien de herstructurering van 
bedrijventerreinen, diverse regionale studies (regionale kantorenvisie), de afspraken over 
regionale woningmarkt en het ontwikkelingsprogramma ISV. 
Het ontwikkelingsprogramma ISV heeft ten doel integrale afweging, samenwerking met 
marktpartijen en afstemming met de regio, met een termijn die een collegeperiode 
overstijgt. Het nieuwe ISV programma 2005-2009 is inmiddels ingediend en 
goedgekeurd.  
 
Het valt aan te bevelen om nu dit programma is afgerond dat de gemeente zich opnieuw 
bezint op de werkelijke doelen voor Rijswijk binnen de regionale mogelijkheden. 
Als gemeente binnen de regio Haaglanden gaat het niet om het zelfstandig invullen van 
een volledig voorzieningenniveau, maar welke functie(s) wil de gemeente Rijswijk binnen 
de regio invullen:     
 1. regionale kwalitatieve woonvisie  
 2. regionale kantoren- en bedrijvenfilosofie   
 
Ook al is niet bekend in welke mate buurgemeenten tot samenwerking bereid zijn, vast 
staat dat de diverse markten regionaal zijn en de gemeentelijke grenzen overstijgen. 
Samenwerking biedt ook voordelen om de diverse marktpartijen slagvaardiger te 
benaderen, zowel voor acquisitie van nieuwe bedrijven als behoud van bestaande.   
De vraag hoe regionale samenwerking is te bewerkstelligen, is niet eenvoudig te 
beantwoorden. Het lijkt in elk geval niet zinnig om naast het regionale 
samenwerkingsverband “Industrieschap Plaspoelpolder” nog een instantie in het leven te 
roepen. Misschien is het beter om de projectontwikkeling over te laten aan de meest 
betrokken gemeente. Als er een gemeenschappelijk belang in het geding is, zal die 
gemeente medebelanghebbenden zoeken en vervolgens zullen zij samen het beleid 
formuleren. Dit idee lijkt zinvoller dan een geïnstitutionaliseerde vorm van 
samenwerking. Een regionaal Grondbedrijf is eerder in de gemeenten in Haaglanden een 
brug te ver gebleken. 
Bij wijze van aanzet om tot regionale samenwerking te komen kunnen stellingen worden 
geformuleerd die aan de regiogemeenten kunnen worden voorgelegd met de vraag of 
deze op instemming kunnen rekenen. Een dergelijke stelling is gewijd aan onderling 
afgestemde en uniforme grondprijzen om tot een regionaal grondprijsbeleid komen  
(relatie kartelvorming en economische stimulering). 

8.2 Recente ontwikkelingen 

 
Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het ministerie van VROM gaat werken 
aan complexe multi-departementale gebiedsprojecten en gaat daarin de eenheid van het 
Rijk gestalte geven. Zij gaat op bedrijfseconomische grondslag aan de slag voor een 
beter maatschappelijk resultaat. Het ontwikkelingsbedrijf zal de ruimte en de 
instrumenten krijgen om sneller kansen te benutten, en indien nodig risicodragend deel 
te nemen aan projecten met andere publieke en private partners. 
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Nawoord 
 

 
Met de Nota Grondbeleid worden de kaders geformuleerd en wordt het grondbeleid 
transparant gemaakt. Er is echter pas werkelijk sprake van transparant grondbeleid 
wanneer ook de onderliggende processen en bedrijfsvoering daarop zijn afgestemd. Met 
de Nota Grondbeleid als uitgangspunt zal de komende periode uitwerking en/of 
aanvulling danwel herziening plaatsvinden van verschillende onderdelen van het 
grondbeleid zoals de herziening van de exploitatieverordening. 

 


