
 

 
Westeinde 28 | Postbus 620 | 2270 AP  Voorburg | telefoon 070 386 62 64 | info@neprom.nl | www.neprom.nl 
ABN AMRO 48.39.62.570 | IBAN NL 05ABNA0483962570 | BIC ABNANL2A 
KvK Den Haag 40407997 | btw-nr. NL006769925B01 
 

 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
t.a.v. de heer drs. E.J. van Kempen 
Postbus 20011 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

datum 11 februari 2020 

ref 20200211/MS 

betreft Reactie consultatie ontwerp-Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet 

 

 
Geachte heer Van Kempen, 
 
Graag reageren wij op de consultatieversie van de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevings-
wet. De NEPROM is de brancheorganisatie voor professionele opdrachtgevers met als leden pro-
jectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, woningcorporaties en ontwikkelende bouwers. Vanuit die 
hoedanigheid beperken wij ons tot een reactie op hoofdstuk 13 van de regeling en dan met name de 
nieuwe regels voor het berekenen van plankosten bij kostenverhaal zonder tijdvak (hierna: de nieu-
we plankostenscan). 
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een aantal sessies met de 
VNG, NVB Bouw en de NEPROM gesproken over de contouren van de regels over de hoogte en 
begrenzing van plankosten bij kostenverhaal zonder tijdvak. Wij waarderen het dat het ministerie 
gemeenten en marktpartijen betrekt bij de totstandkoming van deze regeling en zijn blij om te zien 
dat onze eerdere input heeft geleid tot aanpassingen in de goede richting. Desondanks kunnen wij 
ons niet vinden in de voorgestelde regels. Naar onze mening is de druk op het proces dermate hoog 
dat een onvoldragen versie ter consultatie is voorgelegd. Hierna lichten wij onze bezwaren toe. 
 
1. Het is onduidelijk wat gemeenten (moeten) doen bij gebiedsontwikkeling zonder tijd-

vak 

Problematisch is dat er geen eenduidig beeld is van hoe organische gebiedsontwikkeling werkt of 
zou moeten werken. Waar de markt denkt dat de overheid zich bij organische gebiedsontwikkeling 
beperkt tot het stellen van globale kaders en het toetsen van de planvorming en uitvoering door de 
markt, lijken de gemeenten te verwachten dat zij de planvorming intensief gaan (bij)sturen en toet-
sen. Door deze onduidelijkheid is het per definitie niet mogelijk om vast te stellen of de voorgestel-
de nieuwe plankostenscan een acceptabele benadering geeft van de plankosten die een gemeente bij 
initiatiefnemers in rekening mag brengen of niet. 
 
Bij de besprekingen over de nieuwe plankostenscan gold als uitgangspunt dat deze zoveel als moge-
lijk moet aansluiten bij de bestaande regeling. Er is op hoofdlijnen gesproken over welke producten, 
complexiteits- en invloedsfactoren van toepassing zouden kunnen zijn en welke grondslagen denk-
baar zouden zijn, zonder echt in te gaan op de inhoud en samenhang. Naar onze mening dient 
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hierover alsnog een inhoudelijk gesprek gevoerd te worden. In de bijlage benoemen we een aantal 
producten waarbij deze onduidelijkheid een rol speelt. 
 
Wij gaan ervan uit dat bij organische ontwikkeling een verschuiving optreedt van werkzaamheden 
van de gemeente naar de ontwikkelaar zonder dat er veel extra of dubbel werk verzet wordt. Dat 
betekent dat de resultaten van de plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling qua orde-
grootte vergelijkbaar moeten zijn met de resultaten van de plankostenscan voor integrale ontwikke-
ling met volledige zelfrealisatie (waarbij de gemeente 60%, 80% of 90% van de te verhalen kosten in 
mindering brengt voor alle producten en activiteiten die de aanvragers voor hun rekening nemen). 
Indien organische ontwikkeling erg veel meer tijd en geld gaat kosten, komt de woningbouwpro-
ductie in gevaar. Een goede afbakening en normering is dus van belang. 
 
2. De plankosten zijn te afhankelijk van de invoerkeuzes door de gemeente 

Met name drie uitgangspunten hebben naar onze mening een te grote invloed op de plankosten. Dit 
zijn het aantal beschikkingen, het aantal deelplannen/bestekken en het programma. Bij grotere aan-
tallen stijgen de uren en bijbehorende kosten rechtevenredig. Er zit geen enkele rem op het aantal 
dat hier wordt ingevoerd noch op de mate waarin dit doortelt. Wij vinden dat er een maximering of 
normering moet plaatsvinden voor de posten die op deze uitgangspunten worden gebaseerd. In de 
bijlage doen we hiervoor een aantal suggesties. 
 
3. De toepassing van de invloedsfactoren is soms onlogisch of dubbelop 

In de nieuwe plankostenscan vervalt de invloedsfactor omvang. In plaats daarvan zijn bij organische 
gebiedsontwikkeling invloedsfactoren geïntroduceerd die samenhangen met het aantal deelgebieden 
en met het aantal eigenaren. Het aantal deelgebieden is volgens ons voor de meeste producten geen 
factor van belang in de complexiteit en bij diverse producten is dit zelfs dubbelop. Ook het aantal 
eigenaren is naar ons idee niet bij alle producten een complicerende factor. Verder hebben wij nog 
enkel andere opmerkingen over de invloedsfactoren. Wij stellen voor dat hier nog eens kritisch naar 
gekeken wordt. Dit lichten wij nader toe in de bijlage. 
 
4. Goed onderbouwd bezwaar maken lijkt bij ontwikkeling zonder tijdvak onmogelijk 

Vanwege de eerder geschetste onzekerheden rond ontwikkeling zonder tijdvak, geeft de wetgever 
gemeenten de nodige vrijheid om globale regels te bepalen. Keerzijde voor de markt is dat het daar-
door vrijwel onmogelijk is om goed onderbouwd bezwaar te maken tegen die regels. Dit verzwakt 
ook de onderhandelingspositie van initiatiefnemers bij anterieure overeenkomsten. Zij weten net zo 
min als ontwikkelaars op voorhand hoe het eindresultaat zal worden en kunnen daardoor moeilijk 
beargumenteren waarom de uitgangspunten van de gemeente onjuist zijn. Zoals hiervoor beschre-
ven, kunnen bij de plankosten bepaalde uitgangspunten een  enorme invloed hebben op het resul-
taat, terwijl de keuzes daarin nogal arbitrair zijn. Ook daarom vinden wij dat er meer normatief ge-
rekend zou moeten worden en dat op zijn minst de gevoeligheid voor kleine verschillen in de in-
voer ingeperkt moet worden. 
 
5. Initiatiefnemers dreigen financier te worden bij ontwikkeling zonder tijdvak 

Het uitgangspunt bij het kostenverhaal is dat een initiatiefnemer nooit een naheffing kan krijgen en 
dat de gemeente, wanneer er teveel betaald is, het meerdere moet terug betalen aan de initiatiefne-
mer voor zover dat meer bedraagt dan 5% van de verschuldigde geldsom. Dit prikkelt gemeenten 
om de kosten (te) hoog in te schatten om zo het risico te beperken dat de gemeente een deel van de 
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kosten voor eigen rekening moet nemen wanneer deze hoger uitvallen dan geraamd. Ontwikkelaars 
vrezen dat dit effect bij organische ontwikkeling groter zal zijn dan bij integrale ontwikkeling, omdat 
de onzekerheid bij organische ontwikkeling groter is. 
 
De tegenwerping dat dit wordt gecorrigeerd bij de eindafrekening is op zichzelf correct. Echter, een 
initiatiefnemer krijgt 5% van de verschuldigde geldsom nooit terug. Bovendien kan de eindafreke-
ning erg lang op zich laten wachten en lijkt op basis van de botsproeven een tussentijdse afrekening 
in veel gevallen ongunstig uit te pakken. Gevolg is dat ontwikkelaars financier worden van gebieds-
ontwikkelingen, waardoor er mogelijk grote bedragen voor langere tijd vastzitten in diverse ontwik-
kelingen. Dit belemmert hen in hun mogelijkheden om in nieuwe ontwikkelingen te investeren en 
werkt contraproductief bij alle inspanningen om de woningproductie op te voeren. Ook vanuit deze 
optiek vinden wij dat de positie van initiatiefnemers bij de nieuwe plankostenscan beter beschermd 
moet worden. 
 
6. Afsluitend 

In het voorgaande hebben wij ons kritisch getoond over, met name, de nieuwe plankostenscan. Dat 
neemt niet weg dat wij kunnen ons voorstellen dat bij organische ontwikkeling de plankosten voor 
gemeente plus initiatiefnemers per saldo hoger zullen zijn dan bij integrale ontwikkeling bij zelfreali-
satie. Echter wanneer de totale tijdsbesteding en kosten bij organische ontwikkeling veel hoger uit-
vallen dan bij integrale ontwikkeling, is dat slecht voor de doorlooptijd en de haalbaarheid van 
plannen. Daarmee komt de voortgang van de woningbouwproductie in gevaar. 
 
We zullen dus als overheden en marktpartijen steeds samen moeten blijven zoeken hoe we zo effi-
ciënt mogelijk samen kunnen werken aan het versnellen van de woningbouwproductie, uiteraard 
met oog voor een kwalitatief goede leefomgeving voor de lange termijn. Naar ons idee biedt de 
voorgestelde nieuwe plankostenscan hiervoor onvoldoende basis. 
 
De gulden middenweg (iedereen een ontevreden, dan zal het gemiddeld wel ongeveer kloppen) is 
voor ons geen acceptabele oplossing. Wij vinden het wenselijk om met overheden en marktpartijen 
een principiële discussie te voeren over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden om daarbinnen tot 
een goede regeling te komen met betrekking tot de plankosten. Met onze reactie hopen wij daartoe 
een constructieve aanzet te hebben gegeven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Jan Fokkema 
directeur 
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Bijlage: toelichting op hoofpunten  
Reactie Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet 
 
Ad 1. Het is onduidelijk wat gemeenten (moeten) doen bij gebiedsontwikkeling zonder 
tijdvak 
Op een aantal punten in het bijzonder is onduidelijk wat gemeenten precies (moeten) doen. 
 

- Omgevingsplan (Bijlage XXXV, tabel 1 onder 1.1) 

o Voor het aanpassen van de regels voor kostenverhaal in het omgevingsplan is voor grote 

gebieden 550 uur opgenomen. Dit is ruim 13 weken full time werk en met toepassing van 

de complexiteitsfactor die bij grotere plannen vaak zeer ruim boven de 100% uitkomt, loopt 

dat nog (veel) verder op. Wij vragen ons af wat gemeenten daar allemaal voor (moeten) 

doen. Ook vragen we ons af of er sprake is van dubbelingen met de aparte uren die voor 

projectmanagement (6) en planeconomie (7) zijn geraamd voor het aanpassen van de regels 

kostenverhaal in het omgevingsplan. 

o Het aantal uren voor het aanpassen van de regels voor kostenverhaal in het omgevingsplan 

in de nieuwe plankostenscan is net zo hoog als voor het opstellen van een globaal bestem-

mingsplan met uitwerkingsplicht of een project(afwijkings)besluit in de huidige plankosten-

scan. Onze verwachting zou zijn dat het opstellen van alleen kostenverhaalsregels minder 

tijdrovend is dan het opstellen van een volledig, zij het globaal, bestemmingsplan. Daar-

naast wekt de toelichting, waarin staat dat de plankosten bij organische ontwikkeling vooral 

zullen worden gemaakt bij de uitvoering van bouwactiviteiten en minder bij het vaststellen 

van het omgevingsplan, ook de indruk dat er voor het opstellen van het omgevingsplan 

minder uren nodig zijn dan bij integrale ontwikkeling. 

 

- Scenario’s (Bijlage XXXV, tabel 1 onder 1.2) 

o Het is onduidelijk wat er wordt verstaan onder scenario’s. Onze test van het model voor de 

Binckhorst komt voor het opstellen van scenario’s uit op 6 jaar. Het opstellen van scena-

rio’s kost daarbij 15 keer zoveel tijd als het aanpassen van de regels kostenverhaal in het 

omgevingsplan. Dat lijkt ons niet in verhouding. 

o In onze beleving bestaat het opstellen van scenario’s uit het normatief doorrekenen van een 

aantal varianten. Dat zou, ruim gerekend, maximaal tien dagen hoeven duren uitgaande van 

het doorrekenen van drie scenario’s inclusief het schrijven van een toelichting. Bij een nor-

matieve doorrekening is het programma niet van belang. Immers het invullen van 0, 10 of 

1000 in een rekenmodel maakt geen substantieel verschil in de benodigde tijd. 

 

- Uren projectmanagement en planeconomie (Bijlage XXXV, tabel 1 onder 6 en 7) 

o De uren voor planeconomie en projectmanagement lijken ons nog altijd aan de hoge kant. 

Ook hierbij is het de vraag wat er precies gedaan wordt en of dat werkelijk nodig is. Twee 

voorbeelden. Ten eerste: bij projectmanagement staat 5 x 8 uur informatie ophalen binnen 

de gemeente. Volgens ons moet de projectmanager alleen aansturen dat de benodigde in-

formatie bij elkaar komt. Wij vragen ons af of hier ook de uren in zitten van de afdelingen 
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die de informatie moeten uitzoeken of produceren. Tweede voorbeeld: het is ons niet dui-

delijk wat de planeconoom moet toetsen bij de plannen van initiatiefnemers en waarom. 

 
Ad 2. De plankosten zijn te afhankelijk van de invoerkeuzes door de gemeente 
Met name drie uitgangspunten hebben naar onze mening een te grote invloed op de plankosten. 
 
- Beschikkingen (Bijlage XXXV, tabel 1 onder 5.2, 6 en 7) 

o het model is erg gevoelig voor het aantal beschikkingen. Volgens ons moet deze gevoelig-
heid verminderd worden, bijvoorbeeld door een staffel in combinatie met een maximering. 
In onze optiek  vraagt de eerste beschikking de meeste uren. Naarmate het aantal beschik-
kingen oploopt, verwachten wij dat werkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld doordat er een standaardpakketje met informatie komt voor initiatiefnemers 
en door het parallel lopen van initiatieven waardoor clustering van werkzaamheden kan 
plaatsvinden. Bij meerdere beschikkingen voor dezelfde initiatiefnemer denken wij dat de 
begeleiding nog minder tijd kost, doordat de initiatiefnemer al bekend is met de eisen en 
wensen van de gemeente. Met een staffel kunnen aannames hiervoor worden ingebouwd. 

o Daarnaast lijkt ons een maximering/normering gewenst, bijvoorbeeld op basis van een 
normatief aantal deelgebieden (bv. 15 ha/deelgebied) in combinatie met het maximale aan-
tal ontwikkelaars per deelgebied of een minimum aantal woningen per ontwikkelaar. 

 
- Programma (Bijlage XXXV, tabel 1 onder 1.2, 4.1d, 8.1 t/m 8.4) 

o De uren voor het opstellen van scenario’s, het ontwerpen van een rioleringsplan en het 

toetsen van producten die zijn opgesteld door de initiatiefnemer zijn te gevoelig voor het 

programma. Hier moet minimaal een rem op komen, maar beter is om te zoeken naar een 

andere maatstaf (dit geldt ook voor de stedenbouwkundige producten in de huidige plan-

kostenscan, Bijlage XXXIV, tabel 1 onder 2.2 t/m 2.5). Het oorspronkelijke model is ont-

wikkeld op basis van kengetallen voor VINEX-locaties. De opgave zit meer en meer op 

binnenstedelijke locaties met hogere dichtheden. Dat maakt de zaken ingewikkelder, maar 

wij vinden het niet erg realistisch dat elke woning meer of minder directe gevolgen heeft 

voor het aantal uren. Zeker bij organische ontwikkeling zou in onze optiek de afhankelijk-

heid van het programma minder groot moeten zijn.  

o Voor scenario’s, en het toetsen van het inrichtingsplan openbare ruimte en het beeldkwali-

teitplan speelt volgens ons het aantal woningen geen rol. Op scenario’s zijn we ingegaan 

onder punt 1. Voor de toetsing van het inrichtingsplan openbare ruimte lijkt het logischer 

dit te relateren aan oppervlak van het plangebied of openbaar gebied of aan het aantal be-

stekken van initiatiefnemers. Het beeldkwaliteitplan wordt meestal gemaakt per fase, zo is 

onze ervaring. 

o Als mogelijke alternatieve denkrichtingen voor het toetsen van producten die zijn opgesteld 

door de initiatiefnemer komen wij op: a) een staffel waarbij het (extra) aantal woningen bij 

hogere dichtheden (zeer) beperkt meetelt; b) een aantal uren per hectare; c) het aantal plan-

nen of bestekken van initiatiefnemers; d) het aantal fasen of wellicht e) het introduceren van 

een invloedsfactor voor dichtheid. NB bij optie c) is het normeren en maximeren van het 

aantal te toetsen plannen of bestekken wel een aandachtspunt. Zie hiervoor ook de opmer-

king over het aantal beschikkingen. 
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o Voor het maken van een rioleringsplan is het aantal woningequivalenten de basis van de be-

rekening. Het rioleringsplan is normaliter onderdeel van het waterhuishoudkundig plan. Dit 

is meer afhankelijk van de omvang van het gebied dan van het aantal woningen in dat ge-

bied. Dit is dus ook in de huidige plankostenscan niet goed verwerkt. 

 
- Deelplannen/bestekken (Bijlage XXXV, tabel 1 onder 4.1d, 5.2, 6 en 7) 

o De bepaling van het aantal bestekken sluit niet aan bij wat wij zien in de praktijk. Twee be-
stekken per deelgebied wordt niet herkend als standaard en ook de koppeling met het aantal 
deelgebieden vinden we discutabel. Het gaat om de hoofdinfra die de gemeente aanlegt. In 
de regel zal dat voor meerdere deelgebieden tegelijk plaatsvinden en vaak gaat het dan ook 
om één bestek voor bouw- en woonrijp maken. 

o Verder vinden wij dat er een maximering of normering moet komen voor het aantal deelge-

bieden. Met de opgegeven uitgangspunten voor de Binckhorst komen we op 3.485 m2 per 

bestek. Dat is, zeker voor hoofdinfra, niet realistisch. Wij zouden eerder denken aan een 

minimum van 3 à 4 hectare door de gemeente aan te leggen openbaar gebied per bestek. 

 
Ad 3. De toepassing van de invloedsfactoren is soms onlogisch of dubbelop 
Op verschillende punten is de toepassing van de invloedsfactoren niet logisch of dubbelop. 
 
- Deelgebieden openbaar gebied (Bijlage XXXV, tabel 3 onder F) 

o Het aantal deelgebieden waarin de gemeente toekomstig openbaar gebied aanlegt, maakt 

onderdeel uit van de complexiteitsfactor. Daarnaast speelt het aantal deelgebieden op nog 

twee manieren een rol in de nieuwe plankostenscan: als basis voor de berekening van plan-

kosten voor bouw- en woonrijp maken door de gemeente en als grondslag voor het toere-

kenen aan uren voor communicatie, projectmanagement en planeconomie. De laatste twee 

kunnen we begrijpen. Dat het aantal deelgebieden dan ook nog een rol speelt in de com-

plexiteitsfactor vinden wij onlogisch en dubbelop. 

o Het aantal deelplannen maakt in onze ogen geen verschil voor de complexiteit van het op-

stellen van regels omgevingsplan of scenario. Wij zien ook niet in hoe het aantal deelgebie-

den waarin de gemeente openbare voorzieningen aanlegt, van invloed is op het toetsen van 

de producten die door initiatiefnemers worden gemaakt. Bij de posten waar het aantal deel-

plannen als maatstaf voor de uren geldt, vinden wij het dubbelop wanneer het aantal uren 

dat per deelplan wordt gerekend toeneemt bij een groter aantal deelplannen. Dat is ook niet 

logisch. Alleen bij het inrichtingsplan openbare ruimte voor openbare voorzieningen die de 

gemeente aanlegt, vinden wij deze invloedsfactor verdedigbaar. 

o De voorgestelde staffel komt per deelplan neer op een toename van de invloedsfactor met 

12,5% voor het 2e tot en met 7e deelplan (1e, 2e en 3e trede) en 8,3% voor het 8e tot en met 

10e deelplan. Het lijkt logischer om dit per trede in de staffel te laten aflopen. Ook kan 

overwogen worden om de staffel wat op te rekken, waarbij het maximale percentage van 

100% wordt bereikt bij een groter aantal dan 10 deelplannen. 
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- Aantal eigenaren (Bijlage XXXV, tabel 3 onder G) 

o Dat het aantal eigenaren een complicerende factor kan zijn, vinden wij begrijpelijk voor de 

tijdsbesteding aan communicatie, projectmanagement en planeconomie. Bij de andere pro-

ducten ontgaat ons hiervan de logica. Wij stellen voor om net als in de huidige plankosten-

scan per product te bepalen welke invloedsfactoren van toepassing zijn. 

o De voorgestelde staffel komt per eigenaar neer op een toename van de invloedsfactor met 

2,8% voor de 2e tot en met 10e eigenaar (1e trede), 0,6% voor de 11e tot en met 50e eigenaar 

(2e trede) en 1,0% voor de 51e tot en met 100e eigenaar (3e en 4e trede). Het lijkt logischer 

om dit per trede in de staffel te laten aflopen. 

 
- Verwervingssituatie (Bijlage XXXV, tabel 3 onder C) 

o De complexiteitsfactor voor de verwervingssituatie wordt bepaald door het aantal verwach-

te gerechtelijke onteigeningsprocedures te vermenigvuldigen met 10%. Hier zit geen limiet 

op. Dat lijkt ons wel wenselijk, zowel in het huidige als in de nieuwe plankostenscan. 

 
- Type programma (Bijlage XXXV, tabel 3 onder D) 

o De aanwezigheid van maatschappelijk programma leidt tot een verhoging van de com-

plexiteitsfactor, ongeacht de omvang van het maatschappelijke programma en ongeacht de 

vraag of er sprake is van functiemenging of niet. Het maatschappelijk programma telt ten 

opzichte van andere functies relatief zwaar door in de complexiteitsfactor. Daarnaast zit het 

maatschappelijke programma in de oppervlakte uitgeefbaar niet-woningbouw bij de pro-

ducten die gerelateerd zijn aan het programma (1.2, 4.1d, 8.1 t/m 8.4) en bovendien in een 

extra regel met uren voor maatschappelijk programma bij bijna al deze producten (1.2, 8.2 

t/m 8.4). 

o Los van hetgeen bij punt 2 is opgemerkt over programma, vinden wij dat door deze stape-

ling maatschappelijk programma te zwaar aantikt in de plankosten. Onze suggestie is om 

het aandeel in de invloedsfactor te matigen tot 10% indien er sprake is van meerdere func-

ties en om maatschappelijk programma ofwel als woningequivalent te tellen in de opper-

vlakte uitgeefbaar niet-woningbouw ofwel als los onderdeel, maar in ieder geval niet dubbel. 

Dit geldt zowel voor de nieuwe als voor de huidige plankostenscan. 

 
Overige opmerkingen 
- De plankosten per bestek voor BWRM zijn veel hoger dan wij herkennen uit de praktijk en veel 

hoger dan wat normatief redelijk lijkt. Voor de plankosten BWRM hebben we ter vergelijking 

een normatieve berekening gemaakt. We hebben hiervoor gerekend met een bedrag van 

€ 35/m2 plangebied voor bouw- en woonrijp maken en daarover 12% plankosten genomen 

(€ 35/m2 * 1.000.000 m2 * 12%). In totaal is dat € 4,2 miljoen aan plankosten voor het hele 

plangebied (dus hoofdinfra plus openbaar gebied in de door initiatiefnemers te realiseren delen. 

De plankosten die in het model aan de gemeente worden toegerekend voor bouw- en woonrijp 

maken van de hoofdinfra (€ 4,4 miljoen voor Binckhorst, uitgaande van 33 deelgebieden, 8.580 

woningequivalenten en een invloedsfactor van 130% voor de wijze van aanbesteden) zijn dus 

ongeveer gelijk aan wat ons als totale uren voor bouw- en woonrijp maken realistisch lijkt. 
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- Wij vragen ons af of de projectontwikkelaar wel een gebiedsvisie maakt. Overwogen kan wor-

den om bij dit product de keuze te geven of het door de gemeente wordt opgesteld of getoetst. 

- De toelichting op de wijzigingen ten behoeve van organische ontwikkeling (paragraaf 4.4 van de 

toelichting) vinden zijn erg summier en incompleet. Dit maakt het voor belanghebbenden 

moeilijk inzichtelijk welke verschillen er tussen beide regelingen zijn. 

 


