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Conclusies op hoofdlijnen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
gevraagd om een operationeel kostenmodel te ontwikkelen waarmee een indicatief beeld kan 
worden gevormd van het besparingspotentieel van maatregelen in de sfeer van het omgevingsrecht. 

Voor het ontwikkelen van dit kostenmodel heeft het EIB interviews gehouden met ontwikke-
lende partijen. Naar aanleiding van verkennende gesprekken zijn tien concrete voorbeeldprojec-
ten geselecteerd om een indicatief beeld van het besparingspotentieel van vereenvoudiging en 
stroomlijning van het omgevingsrecht te vormen.

Omvang en samenstelling van projectkosten

De tien voorbeeldprojecten zijn verdeeld over nieuwbouwprojecten die voornamelijk woning-
bouw betreffen, projecten waarin woning- en utiliteitsbouw gecombineerd worden en wegen-
bouwprojecten in opdracht van het Rijk of provincies. Dit sluit aan bij verschillen in de kosten-
verdeling en het soort omgevingsrechtelijke knelpunten. De analyse is tot nieuwbouw beperkt 
omdat het omgevingsrecht bij deze projecten het sterkste aangrijpt. Bij de projecten in de sfeer 
van de woning- en utiliteitsbouw is nader onderscheid gemaakt naar de complexiteit van het 
project. Complexiteit hangt samen met de opgaven die in een gebiedsontwikkeling beantwoord 
moeten worden. Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn daarom vaker complex dan die op 
uitleglocaties. Tabel 1 de geeft de samenstelling van de projectkosten naar de verschillende type 
projecten.

Tabel 1 Omvang projectkosten en samenstelling projectkosten naar type project1,
 in procenten

Bron: EIB

 Woningbouw Woning- en  Wegen- Nederland
  utiliteitsbouw bouw

 Complex Over- Complex Over-
  zichtelijk  zichtelijk

Projectkosten2 5,7 11,2 1,8 3,0 1,4 23,1

Aandelen 
kostenposten
Verwerving 10 10 9 10 04 9
Plankosten 12 11 20 6 20 12
Bouwkosten 72 68 64 75 73 70
Rentekosten 3 5 3 5 1 4
Overig3 3 6 4 4 6 5

Totaal 100 100 100 100 100 100

1 Zie tabel 2.2 voor definities
2 In miljarden euro’s
3 O.a. marge en risico opslagen, bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen
4 Bij de aanpassing van rijks- en provinciale wegen hoeft lang niet altijd grond te worden verworven. Dit geldt  
 ook voor de twee onderzochte projecten
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De grondslag voor eventuele besparingen (totale projectkosten inclusief grond) in het kosten-
model is ongeveer € 23 miljard. Het gaat hier om woningbouwprojecten, wel of niet gecombi-
neerd met overige gebouwen, en op wegen die in opdracht van Rijk en provincie zijn uitgevoerd. 
Deze activiteiten hadden een aandeel van 55% in de nieuwbouwproductie in Nederland. Bij de 
nieuwbouw van overige gebouwen (utiliteitsgebouwen) en overige infrastructurele werken, die 
buiten de scope van dit onderzoek valt, gaat het om een totale grondslag van grofweg € 20 
miljard. Ook bij deze werken kan aanpassing van het omgevingsrecht belangrijke besparingen 
opleveren, maar deze activiteiten vielen buiten de scope van dit onderzoek. Naast nieuwbouw 
zijn er ook bouwactiviteiten aan bestaande gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen) en 
onderhoud van infrastructuur. Van de totale Nederlandse bouwproductie in 2009 (€ 61 miljard 
volgens het CBS) bestond de helft uit deze bouwactiviteiten en voor de andere helft uit nieuw-
bouwactiviteiten. Hoewel omgevingsrecht ook effect heeft op deze activiteiten is het besparings-
potentieel hiervan naar verwachting veel beperkter. 

Tabel 1 geeft ook de samenstelling van de totale projectkosten. De plankosten verschillen 
tussen de verschillende typen projecten, maar zijn in omvang gemiddeld 10% van de totale 
projectkosten. In deze plankosten zijn niet als gebruikelijk de rentekosten inbegrepen, die 
gemiddeld 5% van de kosten uitmaken. Complexe locaties hebben duidelijk hogere plankosten. 
Andere verschillen zijn grotendeels terug te voeren op de specifieke kenmerken en het beperkte 
aantal van de onderzochte projecten.

Belangrijke knelpunten in het omgevingsrecht

Uit de literatuurstudie, de gesprekken met ontwikkelaars en de specifieke informatie van de 
tien concrete voorbeeldprojecten kwam een aantal terugkerende knelpunten in de praktijk rond 
het omgevingsrecht naar voren, waarbij de ontwikkelaars belangrijke potentiële kostenbespa-
ringen zagen. Deze knelpunten laten zich tot vijf categorieën veralgemeniseren. Het gaat hierbij 
zowel om knelpunten als direct gevolg van het omgevingsrecht als om knelpunten rond de 
toepassing van de wetgeving.

Hinderlijke hindervergunningen
Verleende hindervergunningen voor activiteiten in de directe omgeving van nieuwbouwprojec-
ten kunnen soms onnodig planologische ontwikkelingen belemmeren of blokkeren. Bij het 
staken of verminderen van de hinderactiviteit blijven bij de huidige wetgeving de ruimtelijke 
beperkingen ervan op de directe omgeving in stand. Belangrijke voordelen zijn te behalen als de 
beperkingen kunnen worden aangepast aan de feitelijke hinder.

Risicomijdend gedrag en bovenwettelijke eisen
Ontwikkelaars en gemeenten vertonen risicomijdend gedrag ten aanzien van zware procedures 
(bijvoorbeeld de MER) en politieke druk van omwonenden. Zo stellen gemeenten vaak hogere 
eisen dan wettelijk voorgeschreven aan milieu (bijvoorbeeld volledige i.p.v. functiegerichte 
grondsanering), verkeersveiligheid en archeologische vondsten. Belangrijke voordelen kunnen 
worden behaald als gemeenten minder bovenwettelijke eisen stellen in die gevallen waar de 
kosten hoger zijn dan de maatschappelijke baten.

Bestemmingsplan als krimpfolie
Bestemmingsplannen bieden duidelijkheid over de mogelijke invulling en gebruik van de 
ruimte. Soms worden bestemmingsplannen al in een vroeg stadium zo gedetailleerd ingevuld, 
dat dit bij voortschrijdend inzicht, bezwaren of economische ontwikkelingen tot een subopti-
male invulling van het project leidt of dat een geheel nieuw bestemmingsplan nodig is. Belang-
rijke voordelen zijn te behalen als de bestemmingsplannen meer op hoofdlijnen (functionele 
eisen) worden vastgesteld en meer flexibiliteit binnen deze functionele eisen ontstaat voor de 
uiteindelijke invulling van het gebied.

Sectorale aanpak en wensen leiden tot overinvestering
Een gebiedsontwikkeling wordt door het bevoegd gezag vaak niet integraal behandeld, maar per 
deelbelang. Dit staat in de praktijk een goede afweging en uitruil tussen belangen in de weg. Als 
de wensen van een stakeholder moeten worden bekostigd door een ander, dan kan dit leiden tot 
overinvesteringen (kosten hoger dan de baten) of kan de realisatie van het project in gevaar komen.
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Bezwaar- en beroepsprocedures
Verschillende projecten zijn met bezwaren en/of beroepen geconfronteerd. Deze hebben wel 
aanzienlijke vertraging en daarmee extra (rente)kosten veroorzaakt, maar hebben zelden tot 
wijziging van de beoogde plannen geleid.

Vermijdbare kosten bij de onderzochte projecten

Van de tien voorbeeldprojecten is geanalyseerd op welke wijze het omgevingsrecht tot vertra-
gingen, hogere kosten en/of minder opbrengsten hebben geleid, die volgens de ontwikkelaar 
hadden kunnen worden vermeden. Per project is het effect van verschillende gebeurtenissen 
rond het omgevingsrecht op de kosten en opbrengsten van het project kwantitatief uitgewerkt. 
Op deze wijze zijn de voor het kostenmodel relevante causale verbanden zichtbaar gemaakt en 
is ook inzicht verkregen hoe vertraging in de praktijk kwantitatief uitwerkt op de verschillende 
kostenposten van een project.

In tabel 2 staan de kosten en vertragingen per categorie gebeurtenis die volgens de ontwikke-
lende partijen vermeden hadden kunnen worden.

Tabel 2 Impact van omgevingsrechtelijke gebeurtenissen op vertraging en resultaat

Bron: EIB

 Langere doorlooptijd Kosten en minder
 in maanden opbrengsten in %
  van de projectkosten

Hinderlijke hindervergunningen nb 1,0
Risicomijdend gedrag en bovenwettelijke eisen 13 0,8
Bestemmingsplan als krimpfolie 10 0,7
Sectorale aanpak en wensen nb 0,3
Bezwaar- en beroepsprocedures 8 3,2

Uit de tabel valt op dat bij iedere categorie betekenisvolle besparingen zijn te realiseren. Be-
zwaar- en beroepsprocedures leidden tot de hoogste extra kosten in relatie tot de totale project-
kosten. De hoge kosten houden verband met één project, waarvan de beroepsprocedure leidde 
tot een vertraging in de uitvoeringsfase, waardoor de kosten sterk opliepen. 

Bij de meeste voorbeeldprojecten kwam het totaal aan gebeurtenissen uit op 1,5% vermijdbare 
kosten. De rentekosten vormen met ruim de helft het belangrijkste deel van de vermijdbare 
kosten van omgevingsrechtelijke gebeurtenissen (zie tabel 3). Andere mogelijke kostenbesparin-
gen hebben betrekking op kosten van herprogrammering, bouwkosten, opbrengstenderving en 
plankosten. De rentekosten zijn afhankelijk van de fase waarin de gebeurtenis tot een vertra-
ging leidt. Vroeg in het proces gaat het vooral om de rente over de verwerving. Later in het 
proces lopen ze sterk op, want dan hebben ze ook betrekking op de al gemaakte plan- en 
bouwkosten. Daarnaast leidt vertraging, als deze lang genoeg duurt, ook tot herziening van het 
project met hogere plankosten als gevolg. Investeren in de voorfase lijkt daarom een hoog 
rendement te genereren. Ofwel, het voorkomen van onnodige vertraging, in het bijzonder in de 
realisatiefase, is een belangrijke manier om de kosten van het omgevingsrecht terug te dringen.
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In de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter’1 van de minister van I&M wordt als beleidsdoel een reductie 
met 10% van de plankosten door vereenvoudiging van het omgevingsrecht gesteld. De totale 
besparing wordt op circa € 650 miljoen ingeschat. Hierbij is er van uitgegaan dat de plankosten 
(inclusief rentekosten) 10% van de totale projectkosten bedragen. Deze resulterende besparing 
van 1% (10% van 10%) is vervolgens op de totale Nederlandse bouwproductie toegepast (€ 65 
miljard in 2007).

Dit onderzoek richt zich specifiek op (gecombineerde) woningbouwprojecten en wegen in 
opdracht van Rijk en provincies. De grondslag voor het besparingspotentieel van deze projecten 
(circa € 23 miljard aan projectkosten) is grofweg een derde van de gehanteerde grondslag in de 
beleidsbrief. Het besparingspercentage wordt op basis van de onderzochte voorbeeldprojecten 
hoger ingeschat (1½% in plaats van 1%), waarbij de besparingen zich niet alleen beperken tot die 
op de plankosten. Indien de besparing van gemiddeld 1½% representatief is voor al deze type 
projecten, dan levert dit een besparing op van bijna € 350 miljoen. Hierin is het besparingspo-
tentieel van nieuwbouw van utiliteitsgebouwen en overige infrastructuur en de bouwactivitei-
ten aan bestaande werken nog niet inbegrepen. Het besparingspercentage van 1½% laat zich 
hier niet één op één toepassen, omdat hier vaak andere regels van toepassing zijn.

Een operationeel kostenmodel om besparingspotentieel van maatregelen te bepalen

Voor de analyse van de voorbeeldprojecten en het te behalen besparingspotentieel is een 
kostenmodel ontwikkeld, waarin de belangrijkste kostenposten met de determinanten worden 
onderscheiden. Het kostenmodel kan worden toegepast om ook van nog te bepalen toekomstige 
maatregelen het besparingspotentieel te bepalen. Het kostenmodel is deels gebaseerd op de 
ervaringen uit de tien voorbeeldprojecten en geeft daarom een globale duiding van de 
potentiële besparing als gevolg van een maatregel of een pakket aan maatregelen. De volgende 
besparingen worden in het model onderscheiden:
• besparing op rentekosten;
• besparing op kosten van herprogrammering;
• besparing op bouwkosten tijdens de uitvoeringsfase;
• hogere opbrengsten;
• meer of minder plankosten.

Tabel 3 Vermijdbare kosten naar kostenposten, gemiddelde over de beschouwde 
 cases, procenten

Bron: EIB

 Bereik1 Totaal

Rente 0 – 1,5 0,8
Herprogrammering 0 – 0,5 0,2
Bouwkosten 0 – 2,0 0,1
Opbrengstenderving 0 – 1,0 0,3
Plankosten 0 – 1,6 0,1

Totaal  1,5

1 Hieronder wordt de bandbreedte tussen de minimale en de maximale besparing per kostenpost van de   
 onderliggende projecten verstaan

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, kamerstuk 31953 nr. 40.
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Op dit moment zijn er geen concrete maatregelen voor aanpassing van het omgevingsrecht in 
het vizier. Om toch een duiding te kunnen geven van het effect van maatregelen zijn in tabel 4 
de opbrengsten vermeld, indien een versnelling van het project met respectievelijk 6, 12 en 18 
maanden wordt gerealiseerd, uitgewerkt naar de fase waarop maatregelen aangrijpen.

De resultaten laten zien dat de rentekosten oplopen met de fase waarop de maatregelen 
ingrijpen. Een versnelling van een project in de uitvoeringsfase levert een aanmerkelijk grotere 
besparing op dan in de verwervingsfase. Niet alleen zijn er meer kosten gemaakt waarover rente 
moet worden betaald, ook zorgt een vertraging in het bouwproces tot een minder efficiënte 
inzet van de bouwcapaciteit en mogelijk zelfs tot herprogrammering van het project en leidt 
daarmee substantieel tot hogere kosten. 

Bij bovenstaande besparingen is verondersteld dat de maatregelen voor alle projecten tot 
eenzelfde versnelling leiden. In de praktijk zullen de maatregelen betrekking hebben op zaken 
die slechts bij een deel van de projecten spelen. Voor iedere afzonderlijke maatregel moet 
hiervoor een inschatting worden gemaakt. Het aantal projecten, waar een maatregel tot een 
versnelling van 18 maanden kan leiden is beperkter dan het aantal waarbij met een specifieke 

Tabel 4 Kostenbesparing door versnelling naar fase, miljoen euro

Bron: EIB

 Verwerving Plan/ontwerp/ Uitvoering
  vergunning

6 maanden 60 160 1.410
12 maanden 120 330 2.030
18 maanden 180 1.120 2.660

Tabel 5 Kostenbesparing bij 5% hogere opbrengsten en 5% lagere plankosten, 
 miljoen euro

Bron: EIB

 Meer opbrengsten Minder plankosten

Woningbouw
Complex 285 35
Overzichtelijk 560 60
  
Woning- en utiliteitsbouw
Complex 90 20
Overzichtelijk 150 10

Wegenbouw - 15

Totaal 1.085 140
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maatregel een versnelling van enkele maanden kan worden gerealiseerd.
In tabel 5 staan ter illustratie de effecten van respectievelijk 5% hogere opbrengsten en 5% 
lagere plankosten. Hierbij is opnieuw verondersteld dat de fictieve maatregel op alle projecten 
aangrijpt. In de praktijk zal dit slechts een beperkt deel van alle projecten zijn. Per categorie zal 
voor een specifieke maatregel ingeschat moeten worden voor welk deel van de projecten per 
categorie de maatregel het beoogde effect zal hebben.

Aanbevelingen

Het belang van omgevingsrecht wordt door bouwers en ontwikkelaars erkend. Deze partijen 
hebben vanuit de markt al een prikkel om in te spelen op de belangen van bewoners en van 
omwonenden. Hun bezwaren omtrent het omgevingsrecht richten zich vooral op die ervaringen 
waarbij de baten van het beschermde belang onvoldoende opwegen tegen de kosten ervan. De 
problemen rond het omgevingsrecht die in de praktijk worden ervaren zijn tot twee factoren 
terug te brengen: (1) onduidelijkheid en (2) rigide toepassing van regels. Deze twee factoren 
staan een goede belangenafweging in de weg. Zo kan een bepaalde regel tot vertraging met hoge 
kosten leiden, terwijl de ervaring in vergelijkbare projecten aangeeft dat het project uiteindelijk 
gewoon doorgaat zonder dat er vanuit het omgevingsrecht aanpassing van het project noodza-
kelijk is.

Kansrijke verbeteringen van het omgevingsrecht moeten in dit licht aan twee criteria voldoen: 
ze moeten voldoende duidelijkheid creëren en ze moeten mogelijkheden bieden om tot echte 
(inhoudelijke) belangenafwegingen te komen. 

Als mogelijke oplossingsrichting die aan beide criteria voldoet, zien wij dan ook het instellen 
van een commissie, waarbij partijen projecten kunnen laten toetsen of ontheffing kunnen 
vragen voor bepaalde eisen. Deze commissie adviseert vervolgens de minister om wel of niet 
goedkeuring te verlenen op basis van de projectaanvraag, waarbij de voor- en nadelen en de 
verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen. Dit vereist wel dat in het omgevings-
recht deze commissie hiervoor wel de juiste bevoegdheden krijgt en ook voldoende capaciteit 
en middelen. Niet ieder project hoeft afzonderlijk tot in detail te worden onderzocht. Bij verge-
lijkbare projecten kan verwezen worden naar eerder beoordeelde projecten. Zo ontstaat juris-
prudentie en kunnen partijen vooraf een betere inschatting maken of bepaalde ontheffingen of 
alternatieve oplossingen zullen worden verkend of geaccepteerd. Een ander belangrijk voordeel 
is dat er meer uniformiteit komt in de omgang met omgevingsrecht door gemeenten. Een 
voordeel voor de gemeenten is dat zij niet zelf iedere alternatieve invulling hoeven te onderzoe-
ken en hiervoor verantwoordelijkheid moeten dragen.

Op basis van de praktijkervaringen komen drie aanvullende oplossingsrichtingen naar voren, 
waarlangs aanpassing van het omgevingsrecht tot substantiële besparingen kan leiden.

• Meer differentiatie in normen: Meer ruimte voor verschillende normen voor verschillende 
 gevallen in plaats van één generieke norm, die ook beter aansluit bij de kosten van de norm 
 ten opzichte van de baten in deze inhoudelijk verschillende gevallen. 

• Meer functionele eisen: Bij projecten worden door gemeenten of ander stakeholders in de 
 praktijk vaak zeer gedetailleerd ingevulde eisen gesteld. Door de eisen meer op functioneel 
 niveau te stellen en meer vrijheid te laten op welke wijze dit in het project moet worden 
 ingevuld, kunnen substantiële kostenbesparingen en minder vertragingen worden 
 gerealiseerd.

• Meer functionele bescherming van rechten: Hindervergunningen worden voor onbeperkte 
 duur afgegeven, terwijl de hinderactiviteit in de praktijk kan afnemen en daarmee in principe
 de gebruiksruimte voor andere activiteiten in de omgeving vergroten. In de huidige situatie is
 er geen prikkel voor een partij afstand te doen van (een deel van) het recht op de hinder-
 activiteit. Door hindervergunningen te beprijzen (een soort pacht op de ruimtelijke beper- 
 kingen in de omgeving) ontstaan er prikkels voor partijen om minder beslag te doen op 
 deze ruimte.
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1 Inleiding

In het rapport ‘Ruimte voor Leven’ (2010) van de werkgroep ‘Leefomgeving en natuur’, uitge-
bracht in het kader van de Brede Heroverwegingen, is gesteld dat de vereenvoudiging en inte-
gratie van het omgevingsrecht uiteindelijk kan leiden tot besparingen c.q. maatschappelijke 
baten van miljoenen euro’s. Het gaat hierbij niet alleen om het complexe wetgevingstraject, 
maar ook om verbetering van de besluitvormingsprocessen, verbetering van de kwaliteit van de 
uitvoering en een eenduidig en samenhangend beleid.

In het regeerakkoord van het in oktober 2010 aangetreden Kabinet-Rutte is de besparing van de 
vereenvoudiging en stroomlijning van het omgevingsrecht ingeboekt als 10% van de plankosten 
die overheden, burgers en bedrijven moeten maken om ruimtelijke projecten te realiseren. In de 
beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter’2 van de minister van I&M is hieraan de politieke doelstelling 
gekoppeld om een totale besparing via het omgevingsrecht van € 650 miljoen te realiseren.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
gevraagd om een operationeel kostenmodel te ontwikkelen waarmee een beeld gevormd kan 
worden van het besparingspotentieel van maatregelen in de sfeer van het omgevingsrecht. De 
besparingen beperken zich niet alleen tot de plankosten, maar omvatten ook andere kosten- en 
opbrengstenposten van ruimtelijke investeringen. Doel van het kostenmodel is om een globale 
duiding te kunnen geven van het besparingspotentieel van een nog in te vullen pakket aan 
maatregelen.

1.1 Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht betreft alle recht dat van invloed is op de fysieke leefomgeving. Hieronder 
valt onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Waterwet, milieu- en natuur-
wetgeving, Europese regelgeving en lagere regelgeving zoals besluiten. In de praktijk wordt niet 

2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, kamerstuk 31953 nr. 40.

Tabel 1.1 Onderzochte onderwerpen betreffende het omgevingsrecht

Bron: EIB

Wet- en regelgeving Natuur Bureaucratie

Bestemmingsplan Natuurbeschermingswet Rol lokaal bestuur
Bezwaarprocedures  Natura 2000 / MER Overheidslagen
Wet milieubeheer Flora- en faunabescherming Traagheid t.o.v. de markt
Waterwet
Crisis- en herstelwet 
Bodemsanering
Externe veiligheid 
Archeologie
Bouwbesluit
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zozeer onderscheid gemaakt tussen verschillende wetten en besluiten, maar naar onderwerp 
zoals geluid. Bovendien spelen er zaken die meer ingaan op de toepassing van en omgang met 
regels binnen het omgevingsrecht. In tabel 1.1 worden de onderwerpen opgesomd die bij vragen 
naar ervaringen met het omgevingsrecht tijdens gehouden interviews ter sprake kwamen.

1.2 Doel van de studie

Deze rapportage onderbouwt hoe de plankosten zich verhouden tot de totale projectkosten in 
de gebouwde omgeving. Aan de hand van tien concrete voorbeeldprojecten worden maatregelen 
en besparingsmogelijkheden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt bepaald hoe het bespa-
ringspotentieel zich verhoudt tot de totale plan- en projectkosten. 

Het ontwikkelde kostenmodel moet een onderbouwde indicatie geven van de besparingen die 
met concrete maatregelen kunnen worden bereikt. Het model moet voldoen aan de volgende 
eisen:
• het model levert per concrete maatregelen de kwantitatieve besparing op;
• een maatregel kan ook de toepassing van al bestaande wetgeving behelzen;
• het model brengt de effecten van gecombineerd beleid in beeld;
• het model is ook voor niet financieel onderlegde disciplines hanteerbaar;
• bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van brede inbreng vanuit de praktijk.
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2 Aanpak

2.1 Ontwikkeling van het kostenmodel

In het kader van projectontwikkeling zijn twee centrale actoren te onderscheiden: overheden en 
ontwikkelaars (marktpartijen en corporaties). Vervolgens vindt de uitvoering plaats door bouw-
bedrijven. Het omgevingsrecht grijpt aan bij de drie fasen van een project (verwerving, plan/
ontwerp/vergunningverlening, uitvoering).

De eerste stap bij het ontwikkelen van het kostenmodel is het bepalen van de relevante kosten-
soorten en de determinanten van deze kosten, waarmee deze actoren van doen hebben gedu-
rende het project. Bij de bepaling van de kostensoorten gaat het er vooral om de juiste aggrega-
tieniveaus te bepalen. Conceptuele analyse is vervolgens vereist om de determinanten van de 
kostensoorten te bepalen. Hierbij gaat het er om deze determinanten zo vast te stellen dat de 
invloed van veranderingen in regelgeving op deze determinanten kan worden bepaald. Als dat is 
verricht, kan de causale relatie met de kosten worden gemaakt.

De tweede stap is het analyseren van tien voorbeeldprojecten uit de praktijk. Eerst worden de 
totale omvang en samenstelling van de projectkosten gekwantificeerd. Vervolgens wordt de 
invloed van het omgevingsrecht voor het project geanalyseerd en gekwantificeerd. Dit gebeurt 
zoveel mogelijk op het niveau van concrete individuele ervaringen met onderdelen van het 
omgevingsrecht. Hierbij is vooral gekeken naar de kosten die vermeden hadden kunnen worden 
door andere toepassing of wijziging van het omgevingsrecht. Deze ervaringen worden gebruikt 
om het kostenmodel te kalibreren.

Bij de opdrachtverlening is er voor gekozen het aantal voorbeeldprojecten te beperken tot tien. 
Dit heeft wel gevolgen voor de representativiteit van de modeluitkomsten. Op basis van deze 
voorbeeldprojecten zijn niet alleen de causale mechanismen voor het model in beeld gekregen, 
maar is ook de kostenverdeling van deze projecten overgenomen. Dit betekent dat de uitkom-
sten van het model vanwege de beperkte dekkingsgraad vooral als een onderbouwde indicatie 
van de potentiële besparingen moeten worden gezien en niet als een exacte puntschatting. 

2.2 Samenstelling van de plankosten

Voor de plankosten zijn meerdere definities denkbaar. In enge zin zou bijvoorbeeld de architect 
opgevat kunnen worden als onderdeel van de bouwkosten. In ruime zin zouden de rentekosten 
onder het begrip plankosten gebracht kunnen worden. In dit onderzoek hebben wij op basis van 
de interviews bepaald welke kosten direct tot de noemer plankosten behoren.

Plankosten (bij zowel ontwikkelaars als de overheden) zijn volgens de in dit onderzoek gebruik-
te definitie:
• apparaatskosten (inzet van eigen personeel);
• architect en stedenbouwkundige kosten;
• kosten van onderzoek en studies;
• inhuur adviseurs en overige externe deskundigen.

Deze definitie komt, behoudens het door ons apart opnemen van de rentekosten, overeen met 
die in de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter’.

2.3 Empirische invulling op basis van concrete projecten

Geselecteerde projecten
Bij de selectie van de tien voorbeeldprojecten is diversiteit nagestreefd. Zo is gekeken naar 
regionale spreiding, nieuwbouwprojecten met alleen woningbouw of gecombineerd met com-
mercieel vastgoed, bestaand bebouwd gebied versus uitleglocaties en complexe versus meer 
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overzichtelijke projecten. Verder is er voor gekozen om twee wegenbouwprojecten in opdracht 
van Rijk of provincie te selecteren. 

Op basis van deze uitgangspunten is de uiteindelijke selectie van nader te onderzoeken projec-
ten tot stand gekomen. In tabel 2.1 is de gemaakte projectselectie in een matrix weergegeven.

Tabel 2.1 Projectselectie Kostenmodel omgevingsrecht

Bron: EIB

Als voorbeelden van relatief eenvoudige projecten is gekozen voor:
• Toolenburg is een woningbouwproject in Hoofddorp, waarbij een beschermde orchidee door 
 adequaat onderzoek vooraf zonder problemen verplaatst kon worden;
• Het project Groot Swanla is in het landelijke Zevenhuizen en een relatief klein woningbouw-
 project op een uitleglocatie;
• Duin is een grote uitleglocatie in Almere met een woon-, werk-, winkel- en recreatiebe-
 stemming.

De overige projecten zijn complexer van aard vanwege een diversiteit aan oorzaken:
• Bloemendalerpolder is een uitleglocatie tussen Muiden en Weesp. Het project geldt gegeven 
 de meervoudige problematiek rondom inpassingsplan, groen- en wijkvoorzieningen als een 
 complex geheel.
• Bergh Kwartier (Oss) en Strijp R (Eindhoven) zijn projecten in het zuiden van het land, waarbij
 op een binnenstedelijke locatie fabrieksterrein wordt omgebouwd naar woonfuncties.
• Cruquius (Amsterdam) en De Kwinkelier (Bilthoven) zijn locaties in de Randstad, zodat 
 sprake is van een regionale spreiding bij de selectie van projecten. Met name bij De Kwinke-
 lier bestaat een aanzienlijk gedeelte uit de realisatie van winkels.

Het onderscheid tussen een woningbouwproject en een gemengd project met woning- en 
utiliteitsbouw is niet altijd haarscherp te maken. Zo is in Strijp R ook sprake van enige kantoor-
bouw op bescheiden schaal, die echter zijn noodzaak vindt in het omgevingsrecht (kantoren als 
geluidswand). Voor Cruquius geldt een zelfde soort situatie en ligt de ontwikkelingsambitie 
vooral op het woningbouwgedeelte.

Voor wegenbouw zijn twee projecten geselecteerd:
• Bij de reconstructie van de N50 Ramspol – Ens doen zich enkele complexiteiten voor, zoals 
 het realiseren van een nieuwe brug, maar door de bank genomen is dit een standaard project.
• Bij A28 Amersfoort Vathorst zijn de ontsluitende infrastructuur en aantakking aan het 
 hoofdwegennet als ingewikkeld infrastructureel project meegenomen.

 Complex Overzchtelijk

Woningbouw Bergh Kwartier
 Strijp R
 Bloemendalerpolder

Woning- en utiliteitsbouw Cruquius
 De Kwinkelier

Wegenbouw

Toolenburg
Groot Swanla

Duin

N50 Ramspol - Ens 
A28 Amersfoort Vathorst
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Sommige voorbeeldprojecten zijn nog niet afgerond. Hiervoor is gekozen omdat de ervaring 
leert dat als projecten afgerond zijn het moeilijk is om de mensen te vinden die bij de planfase 
van het project betrokken waren en die ook beschikking hebben over de projectgegevens. Hoe 
actueler het project, hoe beter nog de ervaringen en de gegevens voorhanden zijn. De project-
kosten van deze projecten zijn gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkelaar over de nog 
te maken kosten. 

Bijlage B bevat een nadere beschrijving van ieder afzonderlijk project.

Projectanalyse
Van elk project zijn de planning en de totale projectkosten opgevraagd. De projectkosten zijn 
verdeeld over de in tabel 2.2 genoemde kostensoorten. Dit brengt het gewicht van de verschil-
lende kosten per type project in beeld en geeft aanknopingspunten voor de berekeningen van 
het kostenmodel.

Tabel 2.2 Overzicht verdeling projectkosten

Bron: EIB

Verwervingskosten
- grond - opstallen

Plankosten
- eigen apparaatskosten - stedenbouwkundig - architect
- onderzoek en studie - inhuur deskundigen

Bouwkosten
- woningen - winkels - kantoren
- sanering - bouw- en woonrijp maken - openbare ruimte
- wegen - kunstwerken

Rentekosten

Overige kosten
- opslagen marge en risico - bovenwijkse voorzieningen - niet elders genoemd

Om de door de gemeente gemaakte plankosten in beeld te brengen zijn naast de plankosten uit 
de grondprijs ook de betaalde leges als indicatie voor de plankosten van de gemeente opgeno-
men. Hiermee zouden in principe de kosten van het omgevingsrecht aan gemeentezijde gedekt 
moeten zijn. Waarschijnlijk blijft hierdoor een deel van de voorbereidingskosten van planologi-
sche besluiten bij de (gecombineerde) woningbouwprojecten buiten beeld.

Vervolgens zijn naar aanleiding van het interview gebeurtenissen geïdentificeerd die betrekking 
hebben op het omgevingsrecht (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een geluidscirkel). Van deze 
gebeurtenissen is het effect op de kosten en op de doorlooptijd bepaald. Deze gekwantificeerde 
kosten en doorlooptijden vormen de basis voor de kostenbesparingen in het model.

Ontwikkeling model
Het model wordt opgebouwd vanuit twee sleuteldeterminanten: kosten en doorlooptijd. Het 
omgevingsrecht veroorzaakt kosten van verschillende aard en beïnvloedt de doorlooptijd van 
verschillende fasen van de ontwikkeling. Afhankelijk van wanneer een gebeurtenis dit veroor-
zaakt worden bijvoorbeeld meer of minder rentekosten geleden: vertraging is bij bouwen op 
risico vervelender dan wanneer bijvoorbeeld de grond nog verworven moet worden.
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Om uitspraken te kunnen doen over de potentiële besparingen op landelijke schaal moet de 
totale grondslag van de onderscheiden type projecten worden bepaald. Als grondslag worden 
per type project de totale projectkosten voor Nederland genomen. Voor deze projectkosten zijn 
geen statistieken voorhanden. Om deze te bepalen zijn de vergunningen en de bouwproductie 
van het CBS als uitgangspunt genomen en zijn vervolgens, op basis van de kostensamenstelling 
van de onderzochte projecten, de overige kosten (verwervingskosten, plankosten, rentekosten) 
bijgeschat (zie bijlage C). Besparingen binnen concrete projecten worden getypeerd naar extra 
kosten en doorlooptijd en vervolgens op basis van weging van de projecten doorvertaald naar 
potentiële besparingen op landelijk niveau. 

Te onderzoeken maatregelen
Bij de te onderzoeken maatregelen kan worden gedacht aan mogelijkheden die de regelgeving al 
biedt, maar waarvan nog geen/weinig gebruik wordt gemaakt, het afschaffen van bestaande 
regels of het beperken van regeldruk. Uit de onderliggende voorbeeldprojecten is vervolgens een 
overzicht gemaakt van de type knelpunten rond het omgevingsrecht die ontwikkelaars in de 
praktijk ervaren.
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Tabel 3.1 Samenstelling projectkosten naar type project1, in procenten

Bron: EIB

 Woningbouw Woning- en  Wegen- Nederland
  utiliteitsbouw bouw

 Complex Over- Complex Over-
  zichtelijk  zichtelijk

Verwerving 10 10 9 10 03 9
Plankosten 12 11 20 6 20 12
Bouwkosten 72 68 64 75 73 70
Rentekosten 3 5 3 5 1 4
Overig2 3 6 4 4 6 5

Totaal 100 100 100 100 100 100

1 Zie tabel 2.2 voor definities
2 O.a. marge en risico opslagen, bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen
3 Bij de aanpassing van rijks- en provinciale wegen hoeft lang niet altijd grond te worden verworven
 Dit geldt ook voor de twee onderzochte projecten

3 Samenstelling projectkosten

Van alle voorbeeldprojecten zijn de kosten opgevraagd en verdeeld over verschillende kosten-
soorten: verwervings-, plan-, bouw-, rente- en overige kosten. Hieruit volgt onder andere het 
aandeel van de plankosten in de totale projectkosten. Om een gevoel voor de orde van grootte 
van deze kostensoorten per type project te krijgen, zijn deze in percentages van de totale 
projectkosten in tabel 3.1 weergegeven.

De plankosten (exclusief rentekosten) verschillen tussen de verschillende typen projecten, maar 
zijn in omvang gemiddeld 10% van de totale projectkosten. De rentekosten zijn gemiddeld 5% 
van de totale projectkosten. Complexe locaties hebben duidelijk hogere plankosten. Andere 
verschillen zijn grotendeels terug te voeren op de specifieke kenmerken en het beperkte aantal 
onderzochte projecten. De verwervingskosten bedragen de helft van de grondkosten. De andere 
helft betreft de kosten van het bouw- en woonrijp maken en vallen onder de bouwkosten. Van 
de plankosten bestaat de helft uit de apparaatskosten van ontwikkelaars en gemeenten. De 
kosten van architecten en stedenbouwkundigen zijn gemiddeld 30% van de plankosten. De 
opslagen voor marge en risico’s liggen gemiddeld tegen de 4% van de totale projectkosten.

Omdat slechts tien voorbeeldprojecten zijn onderzocht is het de vraag in hoeverre deze projec-
ten per type project een representatief beeld vormen voor de kostensamenstelling van alle 
projecten. De resultaten zijn getoetst aan de resultaten van onze database met grondexploita-
ties. Per project is de kostensamenstelling vergeleken met die van vergelijkbare projecten in 
onze database.3 Hoewel de steekproef zeer beperkt is, zijn de resultaten in lijn met die uit de 
database, waarmee toch een indicatief beeld kan worden gegeven.

3 Zie voor een beschrijving van de database en de resultaten hiervan de EIB-publicatie ‘ Succesvol Binnenstedelijk  
 Bouwen’ (2010).
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In de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter’ is voor de besparingsdoelstelling er van uitgegaan dat de 
plankosten 10% van de totale projectkosten bedragen, waarbij de rentekosten wel onderdeel zijn 
van de plankosten. Bij de onderzochte projecten bedragen de totale plankosten inclusief rente-
kosten 15% van de totale projectkosten.

Tabel 3.2 geeft de doorlooptijd in maanden van verschillende onderdelen van een gebiedsont-
wikkeling. Per project is gevraagd naar de (verwachte) start en einddatum van de verschillende 
fasen van verwerving, planvorming, vergunningverlening en bouw. Op grond hiervan is de duur 
van de drie fasen bepaald.

Tabel 3.2 Doorlooptijden in maanden

Bron: EIB

Fase Woningbouw Woning- en utiliteitsbouw

 Complex Overzichtelijk Complex Overzichtelijk

Planvorming 83  56  14 48
Bouwvergunning 19  9 12 12
Bouwduur 18 12 15  12 

De bouwduur van complexe woningbouwprojecten is gemiddeld een half jaar langer dan die 
van de andere projecten. De doorlooptijd van de vergunningenfase is bij complexe woning-
bouwprojecten aanzienlijk langer dan bij overzichtelijke woningbouwprojecten. De gecombi-
neerde woningbouwprojecten liggen hier qua duur tussen in. De grootste verschillen zitten in 
de planvormingsfase. Deze worden veroorzaakt door de projectomvang van de projecten. De 
complexe gecombineerde woningbouwprojecten betreffen vooral kleinere projecten en hebben 
de kortste planvormingsfase. De lange duur van de planvormingsfase van de complexe woning-
bouwprojecten wordt vooral bepaald door één groot integraal gebiedsontwikkelingsproject. 
Verwerving kan ook tijdens de planvormingsfase plaatsvinden. Bij de door ons onderzochte 
projecten had de verwerving vaak al hiervoor plaatsgevonden. Wegenbouwprojecten zijn 
weggelaten omdat hier maar twee van zijn onderzocht en doorlooptijden hier zeer projectspeci-
fiek zijn.
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4 Omgevingsrechtelijke gebeurtenissen

Per project zijn gebeurtenissen geïnventariseerd, omgevingsrechtelijke zaken die volgens de 
ontwikkelaar significante kosten teweeg hebben gebracht die vermeden hadden kunnen wor-
den. De kosten van deze gebeurtenissen zijn per project gekwantificeerd.

Door de kleine steekproef dienen de cijfers in dit hoofdstuk met de nodige voorzichtigheid gelezen te 
worden. Gebeurtenissen kunnen in een specifiek project een uitzonderlijke impact hebben.

4.1 Kosten van omgevingsrechtelijke gebeurtenissen

Tabel 4.1 geeft een beeld van de kosten van het optreden van een gebeurtenis uit een bepaalde 
klasse. De bandbreedte tussen de kosten van klassen gebeurtenissen maakt duidelijk waarom 
voorzichtigheid met de cijfers geboden is. Een van de kleinere voorbeeldprojecten werd bijvoor-
beeld geconfronteerd met een bezwaar in een late fase van het project waardoor uitzonderlijk 
hoge kosten ontstonden, wat het hoge percentage bij bezwaarprocedures verklaart. 

Tabel 4.1 Impact van omgevingsrechtelijke gebeurtenissen op vertraging en resultaat

Bron: EIB

 Langere doorlooptijd Kosten en minder
 in maanden opbrengsten in %
  van de projectkosten

Hinderlijke hindervergunningen nb 1,0
Risicomijdend gedrag en bovenwettelijke eisen 13 0,8
Bestemmingsplan als krimpfolie 10 0,7
Sectorale aanpak en wensen nb 0,3
Bezwaar- en beroepsprocedures 8 3,2

Uit de tabel valt op dat bij iedere categorie betekenisvolle besparingen zijn te realiseren. Be-
zwaar- en beroepsprocedures leidden tot de hoogste extra kosten in relatie tot de totale project-
kosten. De hoge kosten houden verband met één project, waarvan de beroepsprocedure leidde 
tot een vertraging in de uitvoeringsfase, waardoor de kosten sterk opliepen. 

4.2 Nadere toelichting type gebeurtenissen

Hinderlijke hindervergunningen
Vanuit de Wet milieubeheer (vroeger: Hinderwet) zijn de meeste bedrijven en instellingen door 
bedrijfsmatige activiteiten onderworpen aan milieuvergunningen. Deze milieuvergunningen 
staan bedrijven en instellingen toe om binnen bepaalde grenzen hinder als geluid, geur of 
verontreiniging te veroorzaken. Voor veel bedrijfsmatige activiteiten is het veroorzaken van 
hinder onvermijdelijk en is het hebben van een milieuvergunning noodzakelijk. Daar waar 
bijvoorbeeld een milieuvergunning een geluidscirkel instelt, worden de bestemmingsmogelijk-
heden binnen de geluidscirkel wel beperkt. Deze milieuvergunningen staan dus niet alleen toe 
dat er hinder wordt veroorzaakt, maar leggen in planologisch opzicht ook beperkingen op de 
omgeving in de nabijheid van de hinderactiviteit.
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Een knelpunt bij het bepalen van hinder is dat vaak uit wordt gegaan van vuistregels op basis 
van bepaalde ‘hinderactiviteiten’ zonder de daadwerkelijke hinder te meten. De daadwerkelijke 
hinder speelt dus geen rol in de afweging. Dit wordt in de praktijk ondervangen door de ontwik-
keling van een gebied te faseren en het bestemmingsplan voor het gehele gebied op te delen in 
kleinere bestemmingsplannen (zogenoemde postzegelbestemmingsplannen). Pas als de hinder-
vergunning wordt ingetrokken, dan kan ook het laatste deel van het gebied worden ontwikkeld. 
Dit resulteert zowel in directe kosten van maatregelen, in proceskosten die gemaakt moeten 
worden voor dergelijke maatregelen, als in verloren opbrengsten doordat een deel van de 
ontwikkeling niet door kan gaan.

Het komt ook voor dat uitplaatsing van een hinderveroorzakend bedrijf moeilijk is. Dezelfde of 
een andere gemeente is dan niet bereid om een nieuwe vergunning voor een andere locatie te 
verstrekken. Dan kiest het bedrijf er voor om te blijven zitten. Maatschappelijke kosten en baten 
van uitplaatsing zijn in de praktijk moeilijk tegen elkaar uit te ruilen.

Aan de procedurele kant bestaan ook knelpunten. Veel milieuvergunningen zijn bijvoorbeeld 
nog steeds in stand maar worden niet meer gebruikt. Pas na vijf jaar niet gebruikt te zijn 
kunnen deze vervallen. Deze milieuvergunningen zouden dus ook beter aangepast kunnen 
worden op het daadwerkelijke gebruik. ‘Geluidscirkels’ blijven bovendien bestaan in een be-
stemmingsplan, ook als de bron van de hinder reeds is vervallen. Er moet dan een wijzigings-
procedure op het bestemmingsplan worden doorlopen.

Risicomijdend gedrag en bovenwettelijke eisen
Naar voren is gekomen dat zowel ontwikkelaars als overheden risicomijdend gedrag vertonen. 
Als bepaalde oplossingen het risico lopen in een ‘zware’ procedure (bv. de MER-procedure) 
terecht te komen wordt dit in voorkomende gevallen uit de weg gegaan. Geschikte oplossingen 
in het omgevingsrecht worden vanwege procedures soms toch ontweken, bijvoorbeeld wanneer 
dit een herziening van het bestemmingsplan vereist. Geen vertraging wordt dan verkozen boven 
gunstiger voorwaarden. Wanneer gebiedsontwikkeling meer op afstand van de gemeente wordt 
gezet, via bijvoorbeeld een gebiedsconcessie, wordt er minder meegedacht en wordt er meer in 
contracten vastgeklonken. Wanneer ontwikkelaars op basis van een residuele berekening 
gefaseerd grond van de gemeente verwerven blijken de prikkels om opbrengsten te maximalise-
ren relatief laag: dan bemoeien ontwikkelaars zich minder met de (on)mogelijkheden van het 
omgevingsrecht, want dit wordt toch ‘verrekend’ met de grondprijs. Door dit risicomijdend 
gedrag van markt- en overheidspartijen raken oplossingen die de verdiencapaciteit kunnen 
verbeteren uit beeld.

Bovendien is vaak onduidelijk wat precies gedaan moet worden om te voldoen aan de gestelde 
eisen en hierdoor ontstaat onzekerheid. Vergunningverlenende instanties bieden bijvoorbeeld 
geen duidelijkheid vooraf over hoe met een saneringsopgave moet worden omgegaan of stellen 
bovenwettelijke eisen: een zwaardere sanering dan strikt noodzakelijk is. Door risicominimali-
satie lopen risicopercepties zo op dat bijvoorbeeld bodemsaneringen steeds vaker niet-functie-
gericht worden uitgevoerd. Voorkomen is beter dan genezen, maar inzichtelijk moet blijven wat 
het beperken van risico’s maatschappelijk kost.

Veel extra kosten ontstaan niet door de normstelling zelf, maar door de interpretatie daarvan 
door lagere overheden. Door het creëren van beoordelingsruimte, beoordelingsvrijheid of zelfs 
beleidsvrijheid komen soms afwegingen bij niet-experts terecht. Dit werkt risicomijdend gedrag 
in de hand en het komt voor dat kosten bovenwettelijk worden opgestuwd. Als hier geen baten 
tegenover staan, is dit ongewenst.

Zo bepaalt bij een archeologische vondst het lokale bestuur of en in hoeverre er eerst archeolo-
gisch onderzoek gedaan moet worden. Op dit niveau is doorgaans geen kennis aanwezig over 
het belang van de vondst in breder perspectief. Omdat het lokaal bestuur op dat moment veelal 
niet de kosten draagt van het stilleggen van het project ligt het eerder voor de hand om uit 
voorzorg nader archeologisch onderzoek te verrichten.

Termijnen bij de vergunningverlening worden in veel gevallen maximaal benut, terwijl niet 
altijd duidelijk is waar dit inhoudelijk voor nodig is. Zeker wanneer hier ‘dubbel werk’ gedaan 
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wordt, zoals een voorstelbestemmingsplan van een ontwikkelaar opnieuw maken, is tijdswinst 
te boeken.

Het komt ook voor dat bij overgangssituaties tussen oud en nieuw recht gemeenten verschil-
lende afwegingen maken bij wat wel en niet mag. Het is niet aan marktpartijen uit te leggen 
waarom overgangsrecht niet landelijk uniform wordt toegepast.

Duurzaamheid, het milieu en bijvoorbeeld verkeersveiligheid zijn daarnaast bekende punten 
waarop lokaal bestuur vanuit eigen politieke doelstellingen of door risicomijdend gedrag soms 
hogere eisen stelt dan landelijk de norm is. Wanneer er sprake is van doorkruising van het 
bestuursrecht zou hier nadrukkelijk handhavend opgetreden moeten worden. Het is niet 
wenselijk dat marktpartijen ‘vrijwillig’ meewerken aan bovenwettelijke eisen als tegenover de 
hogere kosten onvoldoende maatschappelijke baten staan.

Wanneer meerdere overheden moeten samenwerken om een gebiedsontwikkeling van de grond 
te krijgen, kan het goed werken om een partij te hebben die de ontwikkeling trekt. Deze partij 
moet daarvoor ook de middelen krijgen om de andere betrokkenen mee te krijgen, zoals ge-
beurd is met de invoering van het inpassingsplan.

Bestemmingsplan als krimpfolie
Bestemmingsplannen bieden duidelijkheid over de mogelijke invulling en gebruik van de 
ruimte. Soms worden bestemmingsplannen al in een vroeg stadium zo gedetailleerd ingevuld, 
dat dit bij voortschrijdend inzicht, bezwaren of economische ontwikkelingen tot een subopti-
male invulling van het project leidt of dat een geheel nieuw bestemmingsplan nodig is met 
bijbehorende procedures. Dit leidt in de praktijk tot extra vertragingen.

Bij meerdere projecten is naar voren gekomen dat het bestemmingsplan bij nader inzien te 
precies geformuleerd was, waardoor uiteindelijk het plan moest worden veranderd. Vaak komen 
marktpartijen (ontwikkelaars) in Nederland pas aan tafel als de plannen al in een ver stadium 
zijn vastgeklonken. Bestemmingsplannen verstarren zodoende ontwikkelingen omdat ze vaak 
te gedetailleerd zijn.

Bovendien is beperkt ruimte om te faseren in projecten, terwijl hier wel winst geboekt kan 
worden. Globale bestemmingsplannen bieden hier uitkomst en in Almere wordt hier nu mee 
geëxperimenteerd. Bestemmingsplannen zijn dus vaak niet flexibel genoeg. Wijzigingen in het 
bouwprogramma leiden nu te snel tot aanpassing van bestemmingsplannen met nieuwe 
procedures met bijbehorende vertragingen als gevolg.

Belangrijke voordelen zijn te behalen als de bestemmingsplannen meer op hoofdlijnen (functio-
nele eisen) worden vastgesteld en meer flexibiliteit binnen deze functionele eisen ontstaat voor 
de uiteindelijke invulling van het gebied.

Door een sectorale aanpak, waarin een gebiedsontwikkeling niet integraal beschouwd wordt 
maar deelbelangen zoals milieu separaat behandeld worden, komen innovatieve en maatschap-
pelijk gewenste oplossingen niet van de grond. De adviesraden rond de ruimtelijke omgeving 
hebben een meer samenhangende regionale aanpak geadviseerd.4 Er is duidelijk een behoefte 
om meer samenhang te bewerkstelligen en als overheid met ‘één mond’ te spreken. 

De Wabo heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning opgeleverd. Zo ver als in Duitsland waar 
men in één uitgebreide procedure tot één besluit komt door één bevoegd gezag met plan en 
uitvoeringsbeschikkingen zijn we nog niet. In Nederland komen achter de schermen vaak 
alsnog meerdere bestuurslagen aan tafel. Voorheen trad de ontwikkelaar of bouwer rechtstreeks 
in contact met de bestuurslaag aan wiens eisen nog niet voldaan was, en doordat onder de 
Wabo elke bestuurslaag nog steeds zijn eigen verantwoordelijkheden heeft, gebeurt dit nu via 
het loket. Deze benadering via het loket is daarom niet per se een vooruitgang.

4 Raad Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad (2010) ‘ Maak ruimte voor vernieuwing: 
 Investeren en besparen in het fysieke domein’, 2010.
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Eén omgevingsvergunning in combinatie met fasering ligt veelal niet voor de hand. De verschil-
lende onderliggende vergunningen moeten al gedetailleerd worden ingevuld en leggen daarmee 
de mogelijkheden in een te vroeg stadium al vast. Bij meer complexe projecten hebben losse 
vergunningen nog steeds de voorkeur. Een ander probleem is logischerwijs dat alle eisen in één 
vergunning zijn geconcentreerd en als er dus iets mis gaat op één punt dat gevolgen heeft voor 
de hele vergunningafgifte.

In projecten met een groot aantal stakeholders brengt iedereen zijn eigen ambities in. Wanneer 
deze wensen niet betaald worden door de partij die ze inbrengt, dan staat dit vaak een goede 
afweging en uitruil van belangen in de weg. Dit leidt tot overinvesteringen (hogere kosten), 
waarbij de kosten hoger zijn dan de maatschappelijke baten of brengt het de realisatie van het 
project in gevaar (vertraging).

Bezwaar- en beroepsprocedures
Bezwaar- en beroepsprocedures hebben in verschillende projecten vertraging opgeleverd. 
Bezwaren varieerden van legitieme punten, louter formele punten tot enkel een project traine-
ren. De burger wordt steeds mondiger en bezien moet worden hoe ruim ‘belang’ bij bezwaar- en 
beroepsprocedures opgevat moet worden. Bovendien is het de vraag in hoeverre het proportio-
neel is om een gehele procedure vanwege een oneffenheid opnieuw te moeten doorlopen. 
Gelukkig is hier over de tijd bijvoorbeeld de bestuurlijke lus geïntroduceerd, maar bezwaren 
blijven vertraging en dus kosten opleveren.

4.3 Totale besparingspotentieel

Bij de meeste voorbeeldprojecten kwam het totaal aan gebeurtenissen uit op rond 1½% vermijd-
bare kosten (zie tabel 4.2). De rentekosten vormen met ruim de helft het belangrijkste deel van 
de vermijdbare kosten van omgevingsrechtelijke gebeurtenissen. Andere mogelijke kostenbe-
sparingen hebben betrekking op kosten van herprogrammering, bouwkosten, opbrengstender-
ving en plankosten. De rentekosten zijn afhankelijk van de fase waarin de gebeurtenis tot een 
vertraging leidt. Vroeg in het proces gaat het vooral om de rente over de verwerving. Later in het 
proces lopen ze sterk op, want dan hebben ze ook betrekking op de al gemaakte plan- en 
bouwkosten. Daarnaast leidt vertraging, als deze lang duurt, ook tot herziening met hogere 
plankosten als gevolg. Investeren in de voorfase lijkt derhalve een hoog rendement te genere-
ren. Ofwel, het voorkomen van onnodige vertraging, in het bijzonder in de realisatiefase, is een 
belangrijke manier om de kosten van het omgevingsrecht terug te dringen.

Tabel 4.2 Vermijdbare kosten naar kostenposten, gemiddelde over de beschouwde 
 cases, procenten

Bron: EIB

 Bereik1 Totaal

Rente 0 – 1,5 0,8
Herprogrammering 0 – 0,5 0,2
Bouwkosten 0 – 2,0 0,1
Opbrengstenderving 0 – 1,0 0,3
Plankosten 0 – 1,6 0,1

Totaal  1,5

1 Hieronder wordt de bandbreedte tussen de minimale en de maximale besparing per kostenpost van de   
 onderliggende projecten verstaan
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De geanalyseerde projecten hebben betrekking op (gecombineerde) woningbouwprojecten en op 
wegen die in opdracht van Rijk en provincie zijn uitgevoerd. De totale grondslag van deze 
projecten bedraagt circa € 23 miljard aan projectkosten (zie bijlage C). Het besparingspotentieel 
kan per individueel project in aard en omvang sterk verschillen. Indien de besparing van 
gemiddeld 1½% representatief is voor alle projecten dan levert dit een besparing op van bijna € 
350 miljoen. Hierin is het besparingspotentieel van nieuwbouw van utiliteitsgebouwen en 
overige infrastructuur en de bouwactiviteiten aan bestaande werken nog niet inbegrepen.

In de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter’  van de minister van I&M wordt als beleidsdoel een reductie 
met 10% van de plankosten door vereenvoudiging van het omgevingsrecht gesteld. De totale 
besparing wordt op circa € 650 miljoen ingeschat. Hierbij is er van uitgegaan dat de plankosten 
(inclusief rentekosten) 10% van de totale projectkosten bedragen. Deze resulterende besparing 
van 1% (10% van 10%) is vervolgens op de totale Nederlandse bouwproductie toegepast (€ 65 
miljard in 2007).

Dit onderzoek richt zich specifiek op (gecombineerde) woningbouwprojecten en wegen in 
opdracht van Rijk en provincies. De grondslag voor het besparingspotentieel van deze projecten 
(circa € 23 miljard aan projectkosten) is ongeveer een derde van de gehanteerde grondslag in de 
beleidsbrief. Het besparingspercentage wordt op basis van de onderzochte projecten hoger 
ingeschat (1½% in plaats van 1%) dan in de beleidsbrief, waarbij de besparingen zich niet alleen 
beperken tot die op de plankosten. Het besparingspercentage van 1½% laat zich niet één op één 
voor de overige type bouwactiviteiten toepassen, omdat hier vaak andere regels van toepassing 
zijn.

5 Tweede kamer, vergaderjaar 2010-2011, kamerstuk 31953 nr. 40.
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5 Beschrijving kostenmodel

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het kostenmodel, waarmee de kostenbesparingen van 
mogelijke maatregelen in de sfeer van vereenvoudiging of stroomlijning van het omgevings-
recht kunnen worden bepaald. Doel van het model is om in een vroeg stadium van een project 
een inschatting te kunnen maken hoeveel een mogelijke maatregel aan kostenbesparing op 
jaarbasis kan opleveren. Het model is niet geschat op basis van econometrische relaties, maar 
gekalibreerd op basis van de ervaringen in de tien onderzochte voorbeeldprojecten. De resulta-
ten van het model betreffen daarom een globale indicatieve schatting van de te behalen bespa-
ringen.

5.1 Werking van het model 

Uit het voorgaande hoofdstuk kwam naar voren dat de rentekosten de belangrijkste kostenpost 
is die met gebeurtenissen rond omgevingsrecht samenhangen en dat deze zich goed laten 
verklaren door de extra vertraging die in het project heeft plaatsgevonden. Verder speelt in deze 
kosten de fase van het project waarin de vertraging optreedt een belangrijke rol. Naarmate er 
meer in het project is geïnvesteerd nemen ook de rentekosten toe. Eventuele vertragingen in de 
bouwfase leiden naast hogere rentekosten ook tot extra bouwkosten omdat mensen en machi-
nes door de vertraging niet volledig ingezet en benut kunnen worden.

In het opgestelde kostenmodel is de versnelling van projecten als gevolg van een maatregel dan 
ook de belangrijkste determinant. Om de kostenbesparing van een potentiële maatregel met het 
kostenmodel te kunnen bepalen, zal eerst de maatregel moeten worden vertaald naar input 
voor het model. Van iedere maatregel zal een inschatting moeten worden gemaakt van de 
volgende indicatoren:
• versnelling van het project als gevolg van de maatregel (maanden)
• fase van het project waarop de maatregel ingrijpt (verwerving, plan/ontwerp, uitvoering)
• aandeel projecten waar de maatregel van toepassing is (per categorie)
• extra kosten als gevolg van de maatregel (studies, etc.)
• vermindering van eventuele opbrengstenderving

De werking van het model beperkt zich tot het type bouwactiviteit, dat in dit onderzoek wordt 
onderscheiden. Dit zijn woningbouwprojecten (wel of niet gecombineerd met utiliteitsbouw) en 
wegenbouwprojecten. De totale projectkosten van al deze projecten vormen de grondslag van 
de kostenbesparingen. Voor de bepaling van de omvang wordt in eerste instantie aansluiting 
gezocht bij CBS-statisteken. Voor nadere onderverdelingen, zoals complex / niet complex, 
waarin deze statistieken niet voorzien, is gebruik gemaakt van aanvullende informatie (zie 

Tabel 5.1 Totale projectkosten naar type project, 2009, miljard euro

Bron: EIB

 Complex Overzichtelijk Totaal

Woningbouw 5,7 11,2 16,9
Woning- en utiliteitsbouw 1,8 3,0 4,8
Wegenbouw   1,4

Totaal   23,1
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bijlage C). Op deze wijze wordt een indicatief beeld van de grondslag van de kostenbesparingen 
naar type project verkregen. Tabel 5.1 geeft de totale projectkosten naar categorie project weer. 

Naast de totale projectkosten onderscheiden de verschillende type projecten zich in de samen-
stelling van de projectkosten. De samenstelling van de projectkosten is van invloed op de 
rentebesparing van een maatregel. Naarmate de grond- en plankosten relatief hoger zijn zal de 
invloed van een maatregel op de rentekosten ook sterker zijn. Voor de samenstelling van de 
projectkosten is gebruikt gemaakt van kwantitatieve informatie over de tien  voorbeeld-projec-
ten. De resultaten (zie tabel 3.1) hiervan zijn getoetst aan de resultaten van onze database met 
grondexploitaties. Hoewel de steekproef zeer beperkt is, lijken de resultaten in lijn te zijn met 
die uit de database, waarmee toch een representatief beeld lijkt te worden gegeven. 

5.2 Besparingen

De volgende kostenbesparingen worden in het model onderscheiden:
• besparing op rentekosten;
• besparing op kosten van herprogrammering;
• besparingen op bouwkosten tijdens uitvoeringsfase;
• hogere opbrengsten;
• meer of minder plankosten.

Hieronder volgt een toelichting op de berekeningswijze per onderdeel

Besparing op rentekosten
Uit de evaluatie van de tien voorbeeldprojecten blijkt dat de rentekosten de belangrijkste 
kostendeterminant als gevolg van vertragingen is. In het model worden de besparingen op 
rentekosten bepaald door het rentevoordeel van versnelling van het project toe te passen op de 
al gemaakte kosten. Dit laatste is fase-afhankelijk. In het begin van het project zijn dit alleen de 
kosten van de verwerving van de gronden. In de plan/ontwerp/vergunningfase komen hier de 
plan- en overige kosten bij. In de uitvoeringsfase hebben de rentekosten betrekking op alle 
kostenposten, dus ook de bouwkosten. 

Als rentepercentage gaan wij uit van een reëel rentepercentage (exclusief inflatie) van 5,5% op 
jaarbasis, die is opgebouwd uit een risicovrije rentevoet van 2,5% en een risico-opslag van 3%.

Besparing op herprogrammering
Bij grote vertragingen worden projecten vaak geconfronteerd met gewijzigde marktomstandig-
heden waardoor deze geherprogrammeerd moeten worden. Dit betekent dat de plannen herzien 
worden, en er een andere invulling van het stedenbouwkundig ontwerp komt en de kwaliteit 
van de woningen wordt aangepast. Deze besparingen zijn niet van toepassing op wegenbouw-
projecten.

De ervaringen bij de tien voorbeeldprojecten bieden onvoldoende basis voor een econometrisch 
onderbouwde kostenrelatie. Op basis van de praktijkervaringen wordt in het kostenmodel de 
vuistregel gehanteerd dat als een maatregel een versnelling oplevert van meer dan 1½ jaar 25% 
op de plankosten kan worden bespaard, door een besparing op herprogrammering. Dit veron-
derstelt dat de plankosten bij herprogrammering een derde deel van de initiële plankosten 
bedragen.

Besparing op bouwkosten tijdens uitvoeringsfase
Vertraging tijdens de uitvoeringsfase betekent in de praktijk hogere bouwkosten omdat de 
ingeplande bouwcapaciteit zich niet makkelijk laat inzetten op andere projecten. 

Ook in dit geval bieden de ervaringen van de tien voorbeeldprojecten onvoldoende basis voor 
het schatten van de relatie. In het kostenmodel is verondersteld dat als een maatregel ingrijpt 
op vertragingen tijdens de uitvoeringsfase, een kostenbesparing kan worden gerealiseerd van 
maximaal 5% op de totale bouwkosten van het project. Dit percentage loopt per versnelde 
maand op met 1% tot 5% na vijf maanden.
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Hogere opbrengsten
Een maatregel kan ook de mogelijkheden voor ontwikkelaars vergroten om de kwaliteit van de 
plannen te verhogen en daarmee meer opbrengsten te genereren. Per maatregel zal een inschat-
ting moeten worden gemaakt of de maatregel de opbrengsten van plannen kan verhogen en in 
welke mate dit het geval zal zijn. Dit percentage wordt dan toegepast op de totale plankosten 
van de relevante projecten. Deze besparingen zijn niet van toepassing op wegenbouwprojecten.

Meer of minder plankosten
Maatregelen kunnen zelf ook invloed hebben op de plankosten. Zo kan een maatregel extra 
plankosten tot gevolg hebben (bijvoorbeeld extra studies) om vertragingen te vermijden of in 
een nader geval kan een maatregel tot besparingen leiden omdat bepaalde handelingen (juridi-
sche kosten) niet langer meer nodig zijn.

Voor een afzonderlijke maatregel moet worden geschat in welke mate de maatregel tot extra of 
minder plankosten leidt. Dit kan in het model worden opgegeven als percentage van de plan-
kosten.

5.3 Uitkomsten van het model

Om de werking en gevoeligheid van het model te illustreren worden in deze paragraaf enkele 
uitkomsten van het model gegeven.

5.3.1  Invloed van versnelling van projecten op de kosten

In tabel 5.2 staan de kostenbesparingen weergegeven bij versnelling van de projecten met 
respectievelijk 6, 12 en 18 maanden. In de tabel is bovendien onderscheid gemaakt in de fase 
waarop een maatregel ingrijpt. Bij de bepaling van de kostenbesparingen is verondersteld dat de 
nog nader in te vullen maatregel voor alle projecten tot eenzelfde versnelling leidt. In de prak-
tijk zal een maatregel betrekking hebben op zaken die slechts bij een deel van de projecten 
speelt. Voor iedere afzonderlijke maatregel moet hiervoor een inschatting worden gemaakt. Het 
aantal projecten, waar een maatregel tot een versnelling van 18 maanden kan leiden is beperk-
ter dan het aantal waarbij met een specifieke maatregel een versnelling van enkele maanden 
kan worden gerealiseerd.

Tabel 5.2 Kostenbesparing door versnelling naar fase, miljoen euro

Bron: EIB

 Verwerving Plan/ontwerp/ Uitvoering
  vergunning

6 maanden 60 160 1.410
12 maanden 120 330 2.030
18 maanden 180 1.120 2.660

De kostenbesparing als gevolg van het wegnemen van vertragingen is tijdens de verwervings-
fase relatief klein. Tijdens deze fase zijn de investeringen beperkt en heeft de vertraging geen 
invloed op herprogrammering- en bouwkosten. 
De kostenbesparing door versnelling is sterker in de plan/ontwerpfase omdat in deze fase ook 
in de plankosten wordt geïnvesteerd. Vanaf 18 maanden lopen de kostenbesparingen sterk op 
vanwege de herprogrammeringskosten die door de versnelling worden uitgespaard. De hoogste 
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besparing kan worden behaald met versnelling in de uitvoeringsfase. Niet alleen is meer 
geïnvesteerd, ook wordt meer op de bouwkosten bespaard omdat de bouwcapaciteit beter kan 
worden ingezet.

In tabel 5.3 is de kostenbesparing van een versnelling van zes maanden naar type project 
weergegeven. Hier gaat het vooral om de kosten die al gemaakt zijn, op het moment dat de 
maatregel tot een versnelling leidt. Bij verwerving gaat het alleen om de verwervingskosten. Bij 
plan/ontwerp om de verwerving- en plankosten. Bij uitvoering om alle kosten.

Tabel 5.3 Kostenbesparing door versnelling van zes maanden, naar fase en categorie 
 project, miljoen euro

Bron: EIB

 Verwerving Plan/ontwerp Uitvoering

Woningbouw
Complex 15 40 355
Overzichtelijk 30 80 670

Woning- en utiliteitsbouw
Complex 5 15 105
Overzichtelijk 10 15 190
   
Wegenbouw - 10 90

Totaal 60 160 1.410

5.3.2  Effect van hogere opbrengsten en lagere plankosten

Een specifieke maatregel kan ook ingrijpen op de opbrengsten van een project. Verder kan een 
maatregel ook tot extra of minder plankosten leiden (bijvoorbeeld minder studies die hoeven te 
worden verricht).
In tabel 5.4 staan ter illustratie de effecten van respectievelijk 5% hogere opbrengsten en 5% 
lagere plankosten. Hierbij is opnieuw verondersteld dat de fictieve maatregel op alle projecten 
aangrijpt. In de praktijk zal dit slechts een beperkt deel van alle projecten zijn. Per categorie zal 
voor een specifieke maatregel ingeschat moeten worden voor welk deel van de projecten per 
categorie de maatregel het beoogde effect zal hebben.

De hogere opbrengsten zijn relatief sterker dan de besparing op plankosten, omdat de opbreng-
stenbesparing betrekking heeft op de totale projectkosten, terwijl die van de plankosten hiervan 
slechts een beperkt deel uitmaken.
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Tabel 5.4 Kostenbesparing bij 5% hogere opbrengsten en 5% lagere plankosten,
 miljoen euro

Bron: EIB

  Meer  Minder
  opbrengsten plankosten

Woningbouw
Complex  285 35
Overzichtelijk  560 60

Woning- en utiliteitsbouw
Complex  90 20
Overzichtelijk  150 10

Wegenbouw  - 15

Totaal  1.085 140
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6 Aanbevelingen

Het belang van omgevingsrecht wordt door bouwers en ontwikkelaars erkend. Deze partijen 
hebben vanuit de markt al een prikkel om in te spelen op de belangen van bewoners en van 
omwonenden. Hun bezwaren omtrent het omgevingsrecht richten zich vooral op die ervaringen 
waarbij de baten van het beschermde belang onvoldoende opwegen tegen de kosten ervan. De 
problemen rond het omgevingsrecht die in de praktijk worden ervaren zijn tot twee factoren 
terug te brengen: (1) onduidelijkheid en (2) rigide toepassing van regels. Deze twee factoren 
staan een goede belangenafweging in de weg. Zo kan een regel tot vertraging met hoge kosten 
leiden, terwijl de ervaring in vergelijkbare projecten leert dat het project uiteindelijk gewoon 
doorgaat zonder dat er vanuit het omgevingsrecht aanpassing van het project noodzakelijk is.

Kansrijke verbeteringen van het omgevingsrecht moeten in dit licht aan twee criteria voldoen: 
ze moeten voldoende duidelijkheid creëren en ze moeten mogelijkheden bieden om tot echte 
(inhoudelijke) belangenafwegingen te komen. 

Op basis van een inventarisatie van knelpunten bij ontwikkelaars doen wij in de volgende 
paragrafen aanbevelingen voor mogelijke oplossingsrichtingen, waarlangs verbetering van het 
omgevingsrecht kan plaatsvinden, en die voldoen aan de twee hierboven genoemde criteria. 

6.1 Instellen van een commissie

Als kansrijke oplossingsrichting zien wij het instellen van een commissie, waarbij partijen 
projecten kunnen laten toetsen of ontheffing kunnen vragen voor bepaalde eisen. Deze com-
missie adviseert vervolgens de minister om wel of niet goedkeuring te verlenen op basis van de 
projectaanvraag, waarbij de voor- en nadelen en de verschillende belangen tegen elkaar worden 
afgewogen. Dit vereist wel dat in het omgevingsrecht deze commissie hiervoor de juiste be-
voegdheden krijgt en ook voldoende capaciteit en middelen. Niet ieder project hoeft afzonder-
lijk tot in detail te worden onderzocht. Bij vergelijkbare projecten kan verwezen worden naar 
eerder beoordeelde projecten. Zo ontstaat jurisprudentie en kunnen partijen vooraf een betere 
inschatting maken of bepaalde ontheffingen of alternatieve oplossingen zullen worden verkend 
of geaccepteerd. Een ander belangrijk voordeel is dat er meer uniformiteit komt in de omgang 
met omgevingsrecht door gemeenten. Een voordeel voor de gemeenten is dat zij niet zelf iedere 
alternatieve invulling hoeven te onderzoeken en hiervoor verantwoordelijkheid moeten dragen.

6.2 Aanvullende oplossingsrichtingen

De praktijkervaringen bij de onderzochte cases wijzen in de richting van verschillende kansrijke 
besparingsmogelijkheden.

Meer differentiatie in normen
Uit de interviews komt naar voren dat bij veel projecten vooraf al duidelijk is dat op enig 
moment ontheffing van een bepaalde regel verkregen zal gaan worden. Bij binnenstedelijke 
projecten is bijvoorbeeld ontheffing van bepaalde geluidseisen eigenlijk onvermijdelijk. De 
staande praktijk is dan het laten opstellen van een rapport met referentieprojecten waarbij een 
vergelijkbare ontheffing is verleend (en die zijn er altijd), waarna ontheffing volgt. Het doen van 
onderzoek is dan eigenlijk niet zinvol. Dit soort situaties vraagt om een gedifferentieerde 
aanpak.

In een gedifferentieerde aanpak wordt op basis van enkele objectieve criteria bepaald of een 
bepaald regime met ontheffing standaard van toepassing is. Dit bespaart tijd en inhuur van 
adviseurs. Ook wanneer een bepaald regime niet automatisch van toepassing wordt, helpt het 
lokale bestuurders om een referentiekader te hebben: op binnenstedelijke locaties is dan 
bijvoorbeeld alleen marginale toetsing van de ontheffingsaanvraag vereist.
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Een interessante benadering in dit kader is het verkeerslichtmodel zoals geadviseerd door de 
Taskforce WKO in ‘Groen licht voor Bodemenergie’ (zie kader). Differentiatie volgens dit model 
geeft drie situaties: groen, oranje en rood licht. Groen licht betreft situaties waarin geen of 
slechts marginaal onderzoek nodig is om over te gaan tot toewijzing van bijvoorbeeld een 
vergunning of ontheffing. Rood licht betreft situaties waarin alleen onder zeer zwaarwegende 
omstandigheden bijvoorbeeld vergunning of ontheffing verleend kan worden. Oranje licht is in 
feite voortzetting van de huidige situatie, bijvoorbeeld de reguliere vergunningaanvraag. Door 
landelijk duidelijkheid te scheppen wordt voor lagere overheden transparant wat wel en niet 
mogelijk is.

Het verkeerslichtmodel is bedacht en ingevuld voor de toepassing van warmte-koudeopslag. 
Andere regimes waar dit model ook voor toegepast zou kunnen worden:
• Bij sanering is ook objectief vast te stellen wat nodig is. Dit is afhankelijk van de vorige 
 bestemming en wat na onderzoek wordt aangetroffen. Bij groen licht is een bepaalde mate 
 van sanering voldoende en is een verder besluit op lokaal niveau niet nodig.
• Bij archeologie kunnen vondsten ook landelijk geclassificeerd worden naar groen, oranje en 
 rood. Bij groene vondsten is geen nader onderzoek nodig en kan doorgegaan worden met de 
 bouw. Bij oranje vondsten is enige verdieping in de vondst noodzakelijk, bijvoorbeeld door 
 experts te raadplegen. In rode gevallen kan gelijk overgegaan worden tot een compleet 
 archeologisch onderzoek.

Verkeerslichtmodel

“Een belangrijke stap om de groei van bodemenergie te stimuleren, is het versnellen van 
de procedure voor het mogen plaatsen van een systeem. Nu geldt voor open systemen nog 
een relatief zware vergunning, waardoor met name kleinere projecten nogal eens in de 
problemen komen of afhaken. De Taskforce wil deze procedure waar mogelijk versimpelen 
en heeft hiertoe het verkeerslichtmodel geïntroduceerd. In ‘groene’ gebieden met weinig 
andere belangen gaan dan voor open en gesloten systemen algemene regels gelden. Dit 
betekent dat de toepassing slechts hoeft te worden gemeld, waarbij een aantal eenvoudige 
criteria wordt gehanteerd. In ‘oranje’ gebieden met strijdige belangen, zoals veel reeds 
aanwezige WKO-systemen of saneringsgevallen, blijft een vergunningsregiem gelden. 
Hierbij wordt gestreefd naar een verkorte, geharmoniseerde procedure. In ‘rode’ gebieden 
bestaan strijdige belangen en is warmte-koudeopslag alleen bij hoge uitzondering welkom 
en dan alleen op basis van maatwerk en goede afspraken. Dit is een transparant systeem 
met een aanzienlijke versnelling voor met name groene gebieden. De begrenzingen van 
het systeem sluiten aan bij bestaande grenzen, zoals drinkwaterbeschermingsgebieden. 
De Taskforce ziet ook mogelijkheden in het eerder in het ontwerpproces meenemen van 
duurzame energie. Dit draagt niet alleen bij aan een betere ruimtelijke ordening van de 
energieopgave, maar voorkomt bovendien dat open systemen te laat op de agenda komen 
en vervolgens door de lange procedure moeten afvallen.”

  Uit: ‘Groen licht voor Bodemenergie: Advies Taskforce WKO’, 23 maart 2009

Een gedifferentieerde aanpak leidt tot een betere afweging tussen maatschappelijke kosten en 
baten en leidt tot lagere kosten, hogere opbrengsten en minder vertraging.

Meer functionele eisen
Bij grotere ontwikkelingen zijn meerdere stakeholders direct of indirect betrokken. Doordat deze 
stakeholders soms dwingend hun wensen kunnen opleggen, zonder de rekening hiervoor 
gepresenteerd te krijgen, dreigt overinvestering. Overheden kunnen bijvoorbeeld eisen dat een 
bepaalde maatregel getroffen wordt, voor het geval daar in de toekomst gebruik van gemaakt 
moet worden. Het zou inderdaad in de toekomst veel duurder of onmogelijk kunnen zijn om 
een gelijkwaardige maatregel te treffen (denk bijvoorbeeld aan waterberging en -afvoer), maar 
de vraag is telkens of de baten opwegen tegen de kosten.

Het is goedkoper om stakeholders alleen het recht te geven op het in stand houden van de nu 
geldende situatie (de functionele eis) en eventueel de objectieve waarde van de optie om de 
beoogde maatregel nog te kunnen nemen te vergoeden. Wanneer de stakeholder dan alsnog 
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kiest voor het onmiddellijk nemen van de maatregel, moeten de meerkosten ten opzichte van 
de functionele eis en de optiewaarde vergoed worden richting het project. Het resultaat hiervan 
is dat alleen extra eisen gesteld worden als tegenover de kosten hiervan ook opbrengsten staan.

Wanneer andere overheidspartijen inderdaad door bijvoorbeeld bezit of maatschappelijke taken 
bij een initiatief van een andere overheid betrokken raken, is het van belang dat aan de voor-
kant duidelijk wordt wat de wensen zijn. Harde specificatietermijnen kunnen in die situaties 
vertraging in de voorfase voorkomen. Wensen inbrengen die niet, in zekere zin, in een eerdere 
inspraakronde zijn ingebracht, worden niet meer gehonoreerd.

Naast de monetaire besparing op overinvestering is ook een besparing in doorlooptijd inge-
boekt. Uit de interviews kwam naar voren dat wensen van stakeholders in de tijd wijzigen en er 
soms toe leiden dat het plan (deels) herzien moet worden.

Door de eisen meer op functioneel niveau te stellen en meer vrijheid te laten op welke wijze dit 
in het project moet worden ingevuld kan dit tot substantiële kostenbesparingen en tot minder 
vertraging leiden.

Meer functionele bescherming van rechten
Hinder die veroorzaakt wordt door een installatie volgens de Wet Milieubeheer wordt volgens 
vuistregels op een bepaald niveau gesteld. Nu komt het voor dat een hinderveroorzaker op basis 
van vuistregels ontwikkelingen blokkeert, terwijl de feitelijke hinder minder is, strategisch in 
stand wordt gehouden of gewoon nihil is. Er ligt hier een behoefte om, minimaal, met hard-
heidsclausules maatwerk te kunnen leveren. Daarnaast zou het voordelig zijn als hindervergun-
ningen en eventuele bijbehorende ‘cirkels’, wanneer zij in onbruik zijn geraakt, (sneller) van 
rechtswege vervallen, ook in het bestemmingsplan.

In het verlengde hiervan ligt dat bestaande rechten minder nadelig zouden moeten uitpakken 
in het omgevingsrecht: deze zouden makkelijker aangetast moeten kunnen worden. Hinderver-
gunningen worden soms meer waard dan de feitelijke bedrijfsuitoefening zou vereisen. Het 
hebben van de hindervergunning kan een gemeente of ontwikkelaar immers ‘dwingen’ om 
tegen de hoofdprijs het bedrijf te bewegen om te verhuizen. Het is niet vanzelfsprekend dat een 
vergund recht dat beduidend verder strekt dan het eigendom van de grond nooit werking 
verliest als er, in dit geval, gebiedsontwikkeling in het spel komt. Onderzocht zou kunnen 
worden of het absolute recht dat nu besloten ligt in een hindervergunning gerelativeerd kan 
worden door een soort pachtconstructie. Door de hindervergunning te ‘pachten’ wordt de 
gebruiker geprikkeld om minder hinder te veroorzaken en via herziening kan deze eventueel 
geprikkeld worden om uit eigen beweging te verhuizen. 

Meer functionele bescherming van bestaande rechten kan leiden tot snellere uitvoering van 
projecten en daarmee tot lagere kosten en kan door betere ontwikkelingsmogelijkheden leiden 
tot hogere opbrengsten binnen het project.
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Interviews

De heer Bodewes Amvest
De heer Lankhorst Amvest
De heer Van de Ven Amvest
Mevrouw Vermond Amvest
De heer Rijs Bouwfonds
De heer Van der Griendt Bouwfonds
De heer Post KWS Infra
De heer Van de Randeraat Site UD
De heer Van Dam Synchroon
De heer Jalving Van Wijnen
De heer Van Dusseldorp Volker Infra
De heer Van der Vorm VORM
De heer Van Lier VORM
De heer Slagter Ymere
De heer Spakman Ymere
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Beschrijving voorbeeldprojecten

In deze bijlage wordt een beknopte omschrijving van de onderzochte voorbeeldprojecten 
gegeven. Elk project wordt achtereenvolgens getypeerd en omschreven.

Bergh Kwartier te Oss
Type project: Transformatie van fabrieksterrein Bergoss naar woningbouw 
 (in uitvoering).
Omschrijving: Herontwikkelingsplan te Oss met appartementen en grondgebonden 
 woningen ter grootte van circa 80 miljoen euro. Bouwfonds voert 
 zowel de grond- als vastgoedexploitatie.

Strijp R te Eindhoven
Type project: Transformatie van een voormalig Philips fabrieksterrein naar 
 woningbouw (in uitvoering).
Omschrijving: Complexe binnenstedelijke ontwikkeling. Amvest ontwikkelt op eigen 
 risico. Coördinatie-bepaling wordt ingezet zodat verschillende pro-
 cedures parallel kunnen lopen en uitval van een vergunning niet 
 gelijk het hele project vertraagt.

Bloemendalerpolder te 
Muiden & Weesp
Type project: Grote uitleglocatie voor woningbouw (planfase).
Omschrijving: In het gebied tussen Weesp en Muiden worden maximaal 2.750 
 woningen gepland en de ontwikkeling wordt getrokken door een 
 consortium van marktpartijen. Er zijn twee gemeenten betrokken bij 
 de ontwikkeling.

Cruquius te Amsterdam
Type project: Transformatie van een binnenstedelijk industriegebied naar voor-
 namelijk woningbouw (planfase).
Omschrijving: Van de 17 hectare industriegebied is de helft in het bezit van Amvest. 
 De bedoeling is om op eigen risico woningbouw in het gebied te 
 realiseren. 

De Kwinkelier te 
Bilthoven
Type project: Gemengd project met 120 woningen en winkels (planfase).
Omschrijving: Een gemengd project in Bilthoven waarbij woningen gecombineerd 
 worden met winkels.

Toolenburg te Hoofddorp
Type project: Uitleglocatie voor woningbouw (planfase).
Omschrijving: Het project is een relatief overzichtelijke woningbouwontwikkeling 
 met een voldoende onderzoek en studie in de voorfase om problemen 
 later te voorkomen.

Groot Swanla te 
Zevenhuizen
Type project: Relatief kleinschalige woningbouw in een uitleggebied (planfase).
Omschrijving: Tegen 34 woningen van het totaalplan van 50-60 woningen wordt 
 bezwaar gemaakt.
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Duin te Almere
Type project: Uitleglocatie voor woning- en utiliteitsbouw (in uitvoering).
Omschrijving: Het project betreft een binnendijks onherroepelijk bestemmingsplan 
 te Almere waar de tender voor de gebiedsontwikkeling door Amvest 
 is gewonnen. Er worden woningen, kantoren, winkels en maatschap-
 pelijk vastgoed gerealiseerd.

N50 Ramspol - Ens
Type project: Wegverbetering rijksweg en vervanging brug Ramsdiep / Ramsgeul 
 (in uitvoering).
Omschrijving: Project is onderdeel van de spoedaanpak wegverbreding. De brug ligt 
 in twee natuurlijke woongebieden van de beschermde vogelsoort 
 karekiet. 

A28 Amersfoort Vathorst
Type project: Aansluiting van de wijk Amersfoort Vathorst op het wegennet (gerealiseerd).
Omschrijving: Wegenbouwproject in bebouwd gebied met verschillende kunstwerken en die 
door inbedding in de bestaande omgeving complex te noemen is.
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Totale projectkosten naar categorie

De totale bouwproductie6 in Nederland bedroeg in 2009 in totaal ongeveer € 61 miljard, waarvan 
de helft betrekking had op nieuwbouw. De andere helft bestond uit bouwactiviteiten van de 
bestaande gebouwen en onderhoud van zowel gebouwen als infrastructuur. 

In dit onderzoek beperken wij het bereik tot drie soorten categorieën werk:
• nieuwbouwprojecten met alleen woningbouw;
• nieuwbouwprojecten met zowel woning- als utiliteitsbouw (overige gebouwen);
• wegenbouw (uitbreiding in opdracht van het Rijk en de provincies).

Naast onderhoud en bouwactiviteiten van bestaande gebouwen valt ook de nieuwbouw van 
pure utiliteitsbouwprojecten en andere infrastructurele werken dan wegen buiten het bereik 
van het onderzoek. 

Projectkosten van woningbouw
Wij onderscheiden nieuwbouwprojecten met alleen woningbouw en projecten waarin zowel 
woningen als utiliteitsgebouwen worden gebouwd. 

De nieuwbouwproductie van woningen bedroeg in 2009 € 13 miljard. Hierin zitten echter nog 
niet de kosten van het bouw- en woonrijpmaken van de locatie (valt onder gww-productie), de 
verwerving van de gronden en een deel van de plan-, rente- en overige kosten7.

Op basis van de verleende vergunningen voor nieuwbouwprojecten in 2009 kan worden achter-
haald hoe de woningproductie is verdeeld over nieuwbouwprojecten met alleen woningen (82%) 
en nieuwbouwprojecten met woning- en utiliteitsbouw (18%). Ook kan worden bepaald hoe de 
utiliteitsbouw in deze projecten zich verhoudt tot de totale woningbouwproductie (6%). Dit 
betekent dat de bouwproductie van alleen woningbouwprojecten in Nederland in 2009 in totaal 
82% van € 13 miljard bedroeg ofwel € 11 miljard. De totale bouwproductie van woningbouw in 
combinatie met utiliteitsbouw bedroeg in 2009 ( 18% + 6% ) van € 13 miljard, ofwel € 3 miljard.

Om tot de totale projectkosten te komen is op basis van de samenstelling van de projectkosten 
per type project (zie tabel 3.1) het deel van de projectkosten wat niet onder de bouwproductie 
valt bovenop de door het CBS gemeten bouwproductie gezet en vervolgens zijn om de bouwkos-
ten te bepalen de kosten van het bouw- en woonrijp maken aan de bouwproductie toegerekend. 
De resultaten hiervan staan in Tabel C.3. De totale projectkosten van woningbouw wel of niet 
gecombineerd met utiliteitsbouw komt uit op € 21,7 miljard in 2009.

Projectkosten van wegen in opdracht van Rijk en provincies
Naast wegenbouw omvatten de wegenbouwprojecten vaak ook kunstwerken (bijvoorbeeld 
bruggen en viaducten) en grondverzet. De totale grond-, water- en wegenbouwproductie (gww) 
in opdracht van Rijk en provincies bedroeg in 2009 ongeveer € 1,8 miljard. Hiervan heeft 55% 
betrekking op wegen, 15% op kunstwerken en 10% op grondverzet. Er is geen informatie voor-
handen hoeveel van de kunstwerken en het grondverzet betrekking heeft op de wegenbouw. 
Verondersteld is dat dit de helft is. Dit betekent dat de totale bouwproductie van wegen in 
opdracht van het Rijk en de provincies 55% + ( 15% + 10% ) / 2 = 68% van de gww-productie 
bedraagt, ofwel € 1,2 miljard in 2009.

6 CBS, Nationale Rekeningen 2009. Dit is exclusief de verwervingskosten van gronden en opstal.   
7 In de bouwproductie zitten alleen die plan-, rente- en overige kosten als die door een (ontwikkelende) bouwer 
 zijn gemaakt of zijn betaald. Kosten die door gemeenten en ontwikkelaars zelf zijn gemaakt en die niet via een 
 bouwer in rekening zijn gebracht vallen niet onder de bouwproductie. Sommige grote bouwconcerns hebben 
 werkmaatschappijen die zich puur met ontwikkelen bezig houden. Deze werkmaatschappijen vallen niet onder  
 de bouwnijverheid. Het is niet mogelijk de bovengenoemde kosten uit de bouwproductie af te splitsen. In deze  
 studie is verondersteld dat een kwart van deze kosten al in de bouwproductie is opgenomen en driekwart ervan 
 niet.
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Deze € 1,2 miljard aan bouwproductie worden beschouwd als de directe uitvoeringskosten van 
de aannemer (het uitbestede bedrag). Hiernaast maakt de opdrachtgever (RWS of provincie) 
directe uitvoeringskosten (plankosten in eigen beheer) welke worden ingeschat op 12,5% van 
het uitbestede bedrag (zie bijlage D). De totale relevante projectkosten gww-productie komen 
daarmee uit op € 1,4 miljard in 2009.

Onderverdeling naar complexe en overzichtelijke woningbouwprojecten
Voor de gewenste onderverdeling van de totale projectkosten naar complexe en overzichtelijke 
woningnieuwbouwprojecten wordt eerst onderscheid gemaakt naar uitleg- en binnenstedelijke 
locaties en is vervolgens voor deze twee type locaties een afzonderlijke inschatting gemaakt 
tussen complexe en overzichtelijke projecten. Door vervolgens de aandelen van woningen in 
complexe projecten op uitleg- en binnenstedelijke locaties samen te nemen kan het aandeel 
complexe projecten van woningbouwprojecten worden bepaald.

Aandeel van uitleg- en binnenstedelijke locaties
Het aandeel van nieuwbouwwoningen op binnenstedelijke nam de afgelopen jaren toe (zie 
Figuur C.1). Voor de toekomst is aangenomen dat 40% van de nieuwbouwwoningen gebouwd 
wordt op binnenstedelijke locaties en 60% op uitleglocaties. Deze uitgangspunten zijn in lijn 
met de beleidsuitgangspunten van de Nota Ruimte.

Complexe projecten op binnenstedelijke locaties
Aan het begrip complex bij uitleglocaties is invulling gegeven door hiervoor zeer grote projecten 
in woningaantallen te nemen, met een ingewikkelde infrastructurele opgave of andere com-
plexe omstandigheden als stankcirkels of een ingewikkelde meervoudige opgave. Zeven uit-
leglocaties van de afgelopen 20 jaar komen hiervoor in aanmerking (zie Tabel C.2). In totaal gaat 
het om bijna 85.000 woningen in totaal of 5.100 woningen per jaar die op deze complexe locaties 
zijn ontwikkeld. Het aandeel van deze woningen op complexe locaties bedraagt 12% van de 
gemiddeld bijna 43.000 woningen die in dezelfde periode jaarlijks op uitleglocaties zijn gebouwd. 
Het resterende deel van de woningen (88%) vormt onderdeel van overzichtelijke projecten.

Complexe projecten op uitleglocaties
Voor de invulling van het begrip complexe projecten op binnenstedelijke locaties is gebruikt 
gemaakt van verschillende methoden. 
Zo is gekeken naar het aandeel woningen in projecten met een negatieve grondexploitatie op 
binnenstedelijke locaties. Complexe projecten uitten zich eerder in niet sluitende grondexploita-
ties. Uit de studie ‘Binnenstedelijk Bouwen’ (EIB, 2011) blijkt dat 75% van de binnenstedelijke 
locaties een negatieve grondexploitaties heeft. Dit percentage is gebaseerd op de EIB database
met grondexploitaties.

Tabel C.1 Verleende nieuwbouwvergunningen woningen naar onderdeel, 2009, 
 miljoen euro

Bron: CBS

 Aantal  Bouwvolume Aandeel t.o.v.
 woningen  woningbouw (%)

Woningbouw 59.477 8.945 82
Woning- en utiliteitsbouw 13.199 2.642 24
w.v. woningen 13.199 1.986 18
w.v. overige gebouwen - 656 6

Totaal 72.648 11.587 106
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Tabel C.2 Aantal woningen op complexe uitleglocaties

Bron: EIB

Project Woningen

Ypenburg 11.000 
IJburg 18.000 
Vathorst 10.000 
Leidsche Rijn 30.000 
Waalsprong 11.000 
Bloemendalerpolder 4.500 
Leidschenveen 7.500

Totaal aantal woningen in projecten  84.500 
Totaal per jaar op complexe uitleglocaties 5.100 

Totaal per jaar op uitleglocaties 42.646 

Figuur C.1 Nieuwbouw van woningen in bestaand bebouwd gebied (bbg) en op 
 uitleglocaties, duizend woningen

Bron: CBS, EIB
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Verder is ook gekeken naar projecten met functieverandering. Uit een casestudie van vijf gemeen-
ten bleek dat 68% van de binnenstedelijke plannen locaties met functieverandering betrof. De 
overige projecten betrof locaties die eenvoudig te bebouwen waren, zoals groen, openbare ruimte 
en sportvelden (RIGO, 2008).

Verder is voor drie steden (Utrecht, Breda, en Tilburg) gekeken hoeveel binnenstedelijke bouwpro-
jecten kleine zelfstandige projecten zijn en hoeveel deelprojecten er omvangrijke locaties betref-
fen. In Tilburg en Breda was de verdeling 50% / 50%, terwijl in Utrecht 90% van de projecten 
omvangrijke locaties betrof. Gemiddeld over de drie steden komt dit uit op 70%.

Op basis van deze drie methoden lijkt een percentage van 70% aan woningen op complexe 
binnenstedelijke locaties aannemelijk.

Aandeel complexe van alle woningbouwprojecten
Door weging van het aandeel complexe locaties per type locatie met het aandeel van respectieve-
lijk de uitleg- en binnenstedelijke locaties wordt het aandeel complexe projecten van alle woning-
bouwprojecten verkregen. Dit aandeel bedraagt 60% x 12% + 40% x 70% = 35%.

Totale projectkosten per categorie
Tabel C.3 geeft een overzicht van de totale projectkosten per onderscheiden categorie.

Tabel C.3 Totale projectkosten naar type projecten, 2009, miljard euro

Bron: EIB

 Complex Overzichtelijk Totaal

Woningbouw 5,7 11,2 16,9
Woning- en utiliteitsbouw 1,8 3,0 4,8
Wegenbouw . . 1,4

Totaal   23,1

In totaal voor Nederland bedroegen de totale projectkosten van alle onderscheiden type projec-
ten in 2009 € 23,1 miljard. Voor de onderverdeling tussen complexe en overzichtelijke projecten 
is het eerder berekende aandeel complex van 35% gehanteerd. Bij wegenbouw is dit onderscheid 
niet gemaakt.
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Bijkomende kosten infrastructuur

De kosten van het realiseren van rijkswegenprojecten bestaan uit een aantal onderdelen. Naast 
de aanlegkosten zelf (inzet van personeel en materieel, verwerking van asfalt, aanbrengen van 
voorzieningen als geleiderail en verkeersmanagementsystemen) zijn dit onder meer de kosten 
van grondverwerving, de kosten van voorbereiding en de kosten van begeleiding, toezicht en 
administratie (inclusief transactiekosten).

In het verleden werd in de begroting Infrastructuurfonds onderscheid gemaakt tussen product-
uitgaven, directe uitvoeringsuitgaven en indirecte uitvoeringsuitgaven:
• productuitgaven: uitgaven die nodig zijn om het product te maken (uitbesteding in het kader 
 van besteksuitgaven);
• directe uitvoeringsuitgaven: alle direct aan een product toe te rekenen uitgaven van Rijks-
 waterstaat ten behoeve van de kerntaken, uitgevoerd door Rijkswaterstaat of derden, die 
 nodig zijn om taken uit te voeren, de productie voor te bereiden, aan te sturen en te 
 controleren;
• indirecte uitvoeringsuitgaven: uitgaven die niet direct aan een product zijn toe te rekenen 
 (management, Rijkswaterstaatbrede activiteiten, huur van panden).

In dit geval zijn de directe uitvoeringsuitgaven in relatie tot de productuitgaven van belang. In 
2004 waren deze aandelen als vermeld in tabel D.1. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat 
een substantieel deel van de directe uitvoeringsuitgaven betrekking had op ontwerpkosten.

Tabel D.1 Aandeel directe uitvoeringsuitgaven ten opzichte van productuitgaven (2004) 

Bron: EIB

 Rijkswegen Vaarwegen Waterkeringen 

Aanleg 30 14 18
Beheer en onderhoud 47 116 25

Bij aanlegprojecten lagen deze lager dan bij beheer en onderhoud, omdat aanlegactiviteiten in 
veel grotere mate werden uitbesteed dan beheer en onderhoud waar veel eigen betrokkenheid 
van RWS bestond (onderhoud, bediening, storingen). Bij aanleg van rijkswegen was het aandeel 
echter hoger dan bij vergelijkbare activiteiten bij vaarwegen en waterkeringen.

Sinds 2004 is veel veranderd in de wijze van voorbereiden en uitbesteden bij Rijkswaterstaat. Er 
worden veel meer type activiteiten aan de markt uitbesteed en de kosten daarvan zijn daarom 
al opgenomen in de kosten van uitbesteding.

In de afgelopen jaren zijn bij Rijkswaterstaat sterke veranderingen opgetreden in de mate 
waarin de verschillende procesfuncties rond het uitvoeren van wegenbouwprojecten zelf 
worden gedaan dan wel worden uitbesteed aan de markt (aannemers en/of ingenieursbureaus). 
Vooral ontwerpwerkzaamheden worden in het kader van innovatieve contracten veelal uitbe-
steed. Begeleiding en administratie zijn nog wel taken van de opdrachtgever. Voorbereidende 
werkzaamheden als het maken van plan- en tracéstudies in het kader van de MIRT-procedures 
zijn daarbij deels eigen, deels uitbestede activiteiten. Uitbesteding gaat hier echter niet richting 
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aannemers. Bij grotere, geïntegreerde projecten is daarnaast sprake van soms aanzienlijke 
transactiekosten (kosten van de aanbesteding van projecten zelf, inclusief de aanbiedingskosten 
van de opdrachtnemer).

De aanneemsom omvat door deze verschuivingen niet meer alleen de aanlegkosten, maar 
veelal ook de kosten van ontwerp en een deel van de transactiekosten. In geval van DB(F)
M-contracten behoort ook een deel van de toekomstige onderhoudskosten tot de aanneemsom. 
In de huidige situatie is het aandeel van DB(F)M echter nog beperkt, maar dit gaat in de toe-
komst sterk toenemen.

Tot de bijkomende kosten voor Rijkswaterstaat (inclusief uitbesteding aan niet-bouwbedrijven) 
behoren tegenwoordig dan vooral de kosten van voorbereiding en administratie, de kosten van 
planstudies, de eigen transactiekosten en de ontwerpkosten uitbesteed aan ingenieursbureaus. 
Omdat de projectkosten meer kostencomponenten omvatten dan in het verleden en de bijko-
mende kosten minder, is het percentage bijkomende kosten in relatie tot de projectkosten veel 
lager geworden dan de 30% voor aanleg van rijkswegen uit tabel D.1. Dit percentage wordt nu 
geschat op 10 à 15%, gemiddeld dus circa 12½%8 bovenop de uitbestede projectkosten (aanne-
mer).

8 Dit percentage strookt met eerder verkregen mondelinge informatie van Rijkswaterstaat over de ‘integrale’  
 kosten van de uitbesteding van pps-projecten waar de bijkomende kosten 17½% zouden zijn. Maar hier zit echt  
 alles in.
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Definitie plankosten

De in dit rapport gebruikte definitie van plankosten wijkt af de definitie in artikel 6.2.4. Besluit 
Ro. Dit artikel licht de andere, dan de inbrengwaarde van de gronden, kosten toe die betrekking 
hebben op een exploitatie. Integrale overname van de daar genoemde kosten zou een te ruime 
opvatting van de plankosten opleveren. Het bouw- en woonrijpmaken, het saneren van grond 
en de aanleg van voorzieningen vallen in onze studie onder de bouwkosten. De rentekosten 
vallen evenmin onder plankosten, maar vormen een eigen kostensoort.

Artikel 6.2.4 Besluit Ro

Tot de [andere, dan de inbrengwaarde van de gronden,] kosten, bedoeld in artikel 6.13, 
eerste lid, onder c, ten tweede, van de wet [Ro], worden gerekend de ramingen van:

a. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen grond/
 mechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieu/
 kundig onderzoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek;
b. de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het verrichten van 
 grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven;
c. de kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied;
d. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot 
 gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede 
 begrepen het beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscon/
 touren;
e. de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en met d en g tot en met n bedoelde kosten met 
 betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen de 
 kosten van de noodzakelijke compensatie van in het exploitatiegebied verloren gegane 
 natuurwaarden, groenvoorzieningen en watervoorzieningen;
f. de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en met d bedoelde kosten, voor zover deze nood/
 zakelijk zijn in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste 
 toekomst voor bebouwing in aanmerking komen;
g. de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met de 
 aanleg van de voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot en met f, en in artikel 6.2.3, 
 onder c en d;
h. de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het 
 exploitatiegebied;
i. de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en 
 prijsvragen voor het stedenbouwkundig ontwerp van de locatie, en de kosten van 
 vergoedingen voor deelname aan de prijsvraag;
j. de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te 
 verrichten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband 
 houden met de in dit besluit bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werk/
 zaamheden;
k. de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden, 
 verminderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten;
l. de kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet;
m. niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere niet-
 terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder a tot en met l;
n. rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten.
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EIB-publicaties

2006

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006 - de Nederlandse regio’s

Vraag naar kantoren tot 2015

Bouwbedrijven 2006, ontwikkelingen en vooruitzichten

Bouwen in: Noord-Nederland, Noord-Holland en Utrecht, Oost-Nederland, Zuid-Nederland en 
Zuid-Holland (Bouwend Nederland)

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in de aan de bouw toeleverende industrie en 
de bouwmaterialenhandel

Eindevaluatie Arboconvenant Funderingsbranche

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2005

Arbowensen en -behoeften van bouwbedrijven en werknemers 2005 (ARBOUW)

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in ontwerpbureaus

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2005 (ARBOUW)

Activity Based Costing in het bouwbedrijf

Prestatietoeslag in de restauratiebouw

Bouwen op vertrouwen

Internetgebruik door bouwbedrijven

De kabel- en leidingsector; - investeringsvolume en opdrachtgeverschap

Sectorprofiel schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf 2005-2012

De bouwarbeidsmarkt in het najaar van 2005

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2005

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2005

Bedrijfseconomische kencijfers van gespecialiseerde bedrijven in de bouw in 2005

Algemene kosten in het bouwbedrijf in 2005

Verkenning knelpunten bij duurzaam, zuinig en materiaalarm aanbesteden en bouwen 
(RWS/DWW)

Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2005
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De bouwbedrijven in 2005

2007

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2007

Beperking hypotheekrenteaftrek - gevolgen voor de bouwproductie en woningmarkt

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2006

Infrastructuurmonitor - MIT 2007

De restauratieproductie tot 2011

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces

Bouwbedrijven 2007 - ontwikkelingen-vooruitzichten

Sectorprofiel stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/vloerenbedrijf 2005-2012

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2006

De sector civiele betonbouw - marktontwikkelingen, opdrachtgeverschap en werkgelegenheid

Bouwconcerns in beeld 2006/2007

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2006

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2006

Het arbeidsbestand in de bouw in 2006

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2006 (ARBOUW)

Transparantie in de bouwpraktijk

De bouwbedrijven in 2006

2008

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2007

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

Infrastructuurmonitor - MIRT 2008

Bouw in beeld 2007

Openbaarvervoerinfrastructuur in een geliberaliseerde markt

Algemene kosten in het bouwbedrijf

Het ziekteverzuim in de bouw in 2007
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Kwaliteit van de dienstverlening en het bestuurlijk proces van lagere overheden

De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten tot 2013

Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen - regionale ontwikkelingen en beleid 
na 2009

De Vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? (ASRE)

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2007

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2007 (ARBOUW)

Bouwconcerns in beeld 2007/2008

2009

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2008

Middenkaderopleidingen in de bouw

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2007

Bouw in beeld 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2009-2014

De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche

Het ziekteverzuim in de bouw in 2008

Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2008 (ARBOUW)

Hervorming van de woningmarkt

Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw

Bouwconcerns in beeld 2008-2009 

2010

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2008

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2008

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010-2015
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Zzp’ers in de bouw

De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche

Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen (www.eib.nl)

Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2009 (ARBOUW)

Ziekteverzuim in de bouw 2009

Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector (www.eib.nl)

Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud

Bouw in beeld 2009

De bouwarbeidsmarkt 2010-2015

Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007-2008

Strategie en crisis

Vrouwen in technische functies

Marktstudie AFNL

Infrastuctuurmonitor - MIRT 2011

Kantorenleegstand - analyse van de marktwerking (www.eib.nl)

2011

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007-2009

Openbare aanbestedingen in de gww

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2009

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2009

Succesvol binnenstedelijk bouwen

De winst van innoveren (www.eib.nl)

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010 (RRBOUW)

Productiviteit en strategie (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2009-2010

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011-2016

Restauratie en onderhoud van monumenten - marktverkenning tot 2015
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Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Actuele situatie in de bouw - overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie (www.eib.nl)

Dynamiek op de woningmarkt

De civiele betonbouw tot 2016 - ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het 
bouwproces (www.eib.nl)

Monumenten en corporaties - monumentenbezit en -beleid van corporaties (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2010 (www.eib.nl)

Maatschappelijke woonagenda - Van programmeren naar stimuleren

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2010 (ARBOUW)

Kantorenmonitor - Analyse van vraag en aanbod (www.eib.nl)

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2010 (www.eib.nl)

Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding (www.eib.nl)

Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (www.eib.nl)
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