
HOOFDSTUK 7 Uitvoerbaarheid

7.1 Financiële uitvoerbaarheid
De Wet ruimtelijke ordening maakt met het bepaalde in Afdeling 6.4 het vaststellen van een
exploitatieplan verplicht voor een aantal bouwactiviteiten wanneer deze planologisch mogelijk worden
gemaakt in een bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan, een projectbesluit of een
projectafwijkingsbesluit. De bouwplannen waarbij een exploitatieplan verplicht is en welke zijn
opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zijn:
a. de bouw van een of meer woningen;
b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;
c. de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1000 m2 bvo of met een of meer woningen;
d. de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of

ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd;
e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden, mits de

cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies tenminste 1500 m2 bvo bedraagt;
f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m2 bvo.

Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan buitenruimte of woningcategorieën)
gesteld moeten worden en fasering aan de orde is.
Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de exploitatiekosten over de gronden anderszins
verzekerd is, er geen fasering en of tijdvak behoeft te worden vastgelegd en geen locatie-eisen
(openbare ruimte) of woningbouwcategorieën hoeven te worden vastgesteld. Inmiddels is ook een
ministeriële regeling in voorbereiding waarbij wordt gesteld dat indien in het nieuwe bestemmingsplan
geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen als hiervoor bedoeld maar sprake is van onbenutte
bouwruimte op basis van het vigerende bestemmingsplan de plankosten op nul gesteld mogen
worden.

In het bestemmingsplan Buitengebied Noord is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij het
vigerende bestemmingsplan. Dit betekent dat met name ten aanzien van de bouwvlakken voor de
agrarische bedrijven er geen ontwikkelingsmogelijkheden meer worden geboden dan ze nu ook al
hebben. Aanpassingen van de bouwvlakken hebben alleen plaatsgevonden op basis van reeds
bestaande bebouwing dat nog niet binnen het bouwvlak was gesitueerd. Verder wordt geen
nieuwbouw van woningen toegestaan of andere ontwikkelingen toegestaan welke onder voornoemde
afdeling van de Wro vallen. Verder is het stellen van locatie-eisen aan openbare ruimte of middels
woningbouwcategorieën ook niet noodzakelijk en behoeft ook geen fasering te worden opgenomen.
Ten behoeve van het onderhavige plan behoeft derhalve geen exploitatieplan te worden opgesteld.


