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De wereld van de planeconomie verandert
in snel tempo, zo gaf Gert-Joost Peek
(ASRE, Hogeschool Rotterdam, SPOTON
Consulting) bij wijze van introductie op het
ronde tafelgesprek aan. Hij schilderde de
‘oude’ productieketen, waarbij alles gericht
was op het produceren van verkoopbare
grond. ‘Dat model staat steeds meer onder
druk door een verticale en horizontale
ketenintegratie. De keten wordt langer,
doordat transformatie van gebouwen
en gebieden aan de achterkant worden
toegevoegd. En aan de voorkant, omdat
zich daar partijen als ontwikkelende
beleggers melden.’ De horizontale
beweging impliceert dat we in plaats van
naar gebouwen veel meer kijken naar de
‘stromen’ in de stad. Daarbij past een ander
proces, waarin concept, commitment en
community veel centraler staan. En waarin
het begrip ‘winst onder aan de streep’
wordt vervangen door een meervoudige
waardecreatie. ‘We kijken naar de stad via
de lagenbenadering: de onderlaag, infra,

Gebiedsontwikkeling verschiet de laatste tijd flink van kleur. We
kunnen daarbij steeds minder terugvallen op wat we deden en
waarop onze ‘fabriek’ is ingericht: geld verdienen met de efficiënte,
gestandaardiseerde en grootschalige productie van bouwrijpe grond.
Wat betekent dat voor publieke en private grondbedrijven, voor
planeconomen en planbegeleiders? Over deze en andere vragen
organiseerde Deloitte Real Estate & Partnerships een debat. Conclusie:
de planeconoom nieuwe stijl wordt een ‘bronnenmanager’, die de
assets van de bestaande stad zo goed mogelijk beheert. Meer een
strategisch adviseur en verbinder tussen partijen dan een civiel
techneut die plannen doorrekent en grondexploitatieberekeningen
opstelt en bijhoudt.
openbare ruimte, gebouwen, stromen,
mensen en tenslotte ICT en data.’ Al deze
lagen zijn ‘bronnen’ en we hebben een
chief resource manager nodig die deze
gaat beheren: een ‘bronnenbaas’. Maar
hoe komen we aan zo iemand? Hoe is
deze persoon opgeleid? ‘Hij moet kennis
hebben van informatica en data. Maar
ook van planologie, omdat we nu eenmaal
in de Nederlandse planningstraditie zijn
geworteld. En van techniek, omdat veel
stedelijke civiele constructies tegen het
einde van hun levensduur aanlopen.’
Het werkveld: de snel
veranderende stad
De analyse over het snel veranderende
werkveld van de stedelijke
gebiedsontwikkeling kreeg bijval. Nieuwe
vraagstukken dienen zich in rap tempo
aan. Bijvoorbeeld op het gebied van
stedelijke mobiliteit: verwacht wordt dat
over twintig jaar veel parkeergarages in
de stad leeg zullen staan. ‘Dat zal grote

consequenties hebben voor het stedelijk
weefsel’, aldus een deelnemer. Daarnaast
wordt gebiedsontwikkeling in toenemende
mate ingezet om ook niet-ruimtelijke
doelstellingen (economie, toerisme) te
realiseren. Daarbij komt dat partijen – met
name gemeenten – heel anders in de
wedstrijd zitten dan pakweg 10 à 20 jaar
geleden. Het aantal traditionele grex’en
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verdwijnt snel. Ook hebben lang niet alle
gemeenten een eigen voorraad grond
meer: zij signaleren dat het woord ‘grond’
wel van ‘grondexploitatie’ afgehaald
kan worden. In toenemende mate
worden ook andere variabelen hieraan
toegevoegd, zoals het scheppen van
lokale werkgelegenheid. Overigens staat
de wetgeving in het kader van het BBV
hiermee op gespannen voet: deze dwingt
juist om exploitaties zo ‘krap’ mogelijk te
definiëren: ‘Dat bemoeilijkt een integrale
afweging.’
De projecten die gemeenten onder handen
hebben zijn eveneens anders van aard: 200
kavels in particulier opdrachtgeverschap
is een heel andere ontwikkeling dan een
gebied in één keer uitgeven aan één
ontwikkelaar. En op voorhand is er vanuit
de gemeentelijke begroting veel minder
geld beschikbaar om mee aan de slag te
gaan in het ruimtelijk domein. Ook het Rijk
springt niet (meer) bij. Het echte ‘grote
geld’ zal daarom veel meer van onder meer
beleggers moeten komen. Maar ook al
hebben veel gemeenten afstand genomen
van een actief en ‘voor investerend’
grondbeleid, er is nog steeds een grote
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behoefte aan professionals die op een
goede manier plannen en initiatieven
kunnen begeleiden.
De planeconoom nieuwe stijl:
nieuwe competenties
De vervolgvraag is dan: wat betekent dit
voor het beroep van de planeconoom? Er
zijn veel planeconomen bij organisaties
uitgestroomd, weinig nieuwe in de voorbije
jaren ingestroomd en er gaan er in de
komende jaren nogal wat met pensioen.
Hebben we nieuwe planeconomen nodig
en met welke competenties?
Geconcludeerd werd dat er meerdere
‘soorten’ planeconomen nodig
zijn in de huidige en toekomstige
ontwikkelingspraktijk. De typering van de
‘bronnenbaas’ werd door de aanwezigen
duidelijk onderschreven: ‘We moeten op
zoek naar nieuwe bronnen om exploitaties
rond te krijgen, zeker als we onze ambities
rond bijvoorbeeld duurzaamheid willen
realiseren. Maar ook heel simpel om het
onderhoud van de openbare ruimte straks
goed mee te kunnen betalen. Bronnen die
niet meer primair vastgoed-gerelateerd
zijn.’ Van private zijde werd aangegeven dat
het de kunst is om vastgoed, grond, milieu

en economie bij elkaar te kunnen vegen
in één businesscase. Ook onderwerpen
als verkeer en infrastructuur spelen
daarbij in toenemende mate een rol;
gemeenten leggen dit steeds vaker op
het bordje van marktpartijen, al dan
niet in tender-verband. En daarbij wordt
inderdaad steeds meer een accent gelegd
op geografische data en zelfs big data.
‘We zien die data nog niet zozeer als
mogelijk verdienmodel, maar we erkennen
wel steeds meer het belang ervan. De
Googles van deze wereld leven hiervan;
ook in de gebouwde omgeving gaan
we die kant op. Er ontstaan wel degelijk
nieuwe geldstromen, bijvoorbeeld rond
de levering van energie; de kunst is om
daarop aan te haken.’ Een voorbeeld van
dat laatste is een gebiedsontwikkeling,
waar de ontwikkelaar een private energieexploitatiemaatschappij heeft opgericht
die straks de huishoudens in het gebied
‘ontzorgt’. ‘Die maatschappij drukt niet
zozeer op de grondkosten of het vastgoed,
maar draagt wel fors bij aan het imago
van het gebied en daarmee aan de
financierbaarheid.’
Ook vanuit verschillende gemeenten werd
erop gewezen dat er behoefte bestaat
aan nieuwe en andere medewerkers. Veel
planeconomen en planbegeleiders zitten er
al lang; zij zijn vermoedelijk niet in staat om
de transitie door te maken naar de functie
van ‘planeconoom nieuwe stijl’. Een functie
waarin het herkennen van potentiële
waardecreatie in de stad centraal staat en
waarbij thema’s als technologie, economie
en ‘gemeenschap’ moeten kunnen worden
verbonden. De ‘stadsontwikkelaar’ werd
deze nieuwe rol ook wel genoemd: iemand
die toetst of bepaalde ontwikkelingen
goed zijn voor de stad en van daaruit
kijkt naar onder meer de eigen
gemeentelijke grondvoorraad (als ‘bron’
voor waardeontwikkeling cq het kunnen
verhalen van gemeentelijke kosten). Maar
ook bijvoorbeeld naar de voorzieningen
die een stad heeft of zou moeten hebben

Planeconoom nieuwe stijl: manager van stedelijke assets

en daar de passende verdienmodellen
aan weet te koppelen. Of naar de data
die de gemeentelijke overheid zelf in
bezit heeft en mogelijk vermarkt kunnen
worden. Het kunnen kapitaliseren van
deze urban assets wordt een belangrijke
uitdaging: ‘Goed stadsbeheer is straks
de kernuitdaging voor iedere gemeente.
Daar zit de waarde, in het organiseren van
stedelijke veerkracht.’ Geen eenvoudige
taak, aangezien er momenteel op veel
terreinen transities gaande zijn.
Tegelijkertijd zijn er ook organisaties die
juist niet een dergelijke ‘regisserende’
planeconoom nodig hebben, maar veel
meer medewerkers die vrij sec en hands
on activiteiten als budgetbewaking,
planbegeleiding en financiering voor
hun rekening kunnen nemen. Iemand
die bijvoorbeeld vanuit de markt in een
overleg met een gemeente kan aangeven
wat de inrichting van de openbare ruimte
in een nieuw gebied kost: ‘Het gaat erom
in transparantie te laten zien wat je wel
en niet meeneemt in de exploitatie. Een
gebiedseconoom moet daar invulling aan
geven.’ Ook aan die functie is en blijft dus
behoefte.
Een belangrijke nuance die hierbij werd
geplaatst: naast de inhoud is zeker ook
de persoonlijkheid van de medewerker
van belang. ‘De soft skills moeten niet
worden onderschat. Bestuurlijke
sensitiviteit bijvoorbeeld. Maar ook snel
kunnen schakelen, het speelveld overzien
en analytisch vermogen.’ De nieuwe
Omgevingswet gaat dit nog versterken, zo
verwacht een deelnemer: ‘Het accent komt
veel minder te liggen op feitelijke kennis van
de wet. Alle projecten in onze gemeente
zijn tegenwoordig maatwerk: dan kom
je er niet als “blauwe rekenaar”. Je moet
juist andere mensen durven opzoeken,
binnen en buiten de gemeente. Kunnen
omgaan met onzekerheden en een gevoel
ontwikkelen: wat betekent mijn beslissing
voor de buitenwereld?’

De gevolgen voor de organisatie –
werving en opleiding
De derde en laatste vraag aan tafel: wat zijn
de consequenties van het voorgaande voor
opleiding en werving van planeconomen?
Er werd geconstateerd dat het steeds
lastiger is om senior planeconomen te
vinden. Veel gemeenten hebben in de
crisistijd niet of nauwelijks mensen op dit
terrein aangenomen – of ze zijn als eerste
weer ontslagen. De komende jaren houdt
een groot aantal van hen er bovendien
mee op (pensioen): ‘Er gaan dus grote
gaten vallen.’ Aan private zijde werd dit
beeld genuanceerd: ‘Bij onze afdeling
gebiedseconomie zijn in de crisis juist géén
ontslagen gevallen: dit moest hoe dan ook
goed gemanaged worden.’
Een belangrijke uitdaging is niettemin
gelegen in het opleiden van jonge mensen.
Bij een van de grote gemeenten wordt
bijvoorbeeld actief gewerkt met een
groep van jonge schoolverlaters. Daarbij
worden ook bijvoorbeeld jongeren met
een dubbele master aangenomen, met
zowel planologie als innovatiekunde op

zak: ‘We laten ze meelopen in het werkveld,
waarbij ze actief gestimuleerd worden om
de verbindingen met andere domeinen
en sectoren op te zoeken.’ “Bij Deloitte
Real Estate hebben we jaren geleden al
een bedrijfswiskundige met informatica
kennis aangenomen”, aldus Frank ten Have.
Vanuit een brede basisopleiding krijgen
deze mensen een beeld van het (steeds
breder wordende) vakgebied en kunnen
ze kijken in welke richting ze zich willen
doorontwikkelen. Een lange adem is daarbij
wel vereist: ‘Planeconomen die de lange
termijn van de stad kunnen doorzien, die
kweek je niet in één jaar tijd. Dat kost zes
à zeven jaar.’ Daarbij werd de kritische
noot gekraakt dat in veel opleidingen die
zich met planeconomie bezig houden de
hiervoor genoemde ‘soft skills’ (te) weinig
aandacht krijgen. Het curriculum moet hier
de komende tijd op worden aangepast. ‘
Naast het opleiden van jong talent zijn
er andere mogelijkheden. Aan tafel werd
onderkend dat het waarschijnlijk teveel
gevraagd zal zijn om planeconomen
te ontwikkelen die álle gewenste
competenties in zich verenigen. ‘Als het
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niet in één persoon kan, dan moeten we
dat in teamverband proberen op te lossen.
Waarbij we zowel de genoemde praktische
“handjes” kunnen gebruiken als mensen
die op een meer abstract niveau over
waardecreatie en businesscases kunnen
denken. Wellicht biedt een flexibele schil
rond een harde kern van medewerkers
mogelijkheden.’ Ook uitbesteding biedt
een uitweg, aldus een aanwezige uit de
marktsector: ‘Voorheen voerden we zelf
onze eigen begrotingen in bij de grex, nu
doen ingenieursbureaus dat voor ons. Bij
ons ligt de taak om de juiste data bij elkaar
te vegen.’
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Sommige gemeenten vragen zich overigens
af of ze überhaupt in de toekomst zelf
nog wel planeconomen zullen aanstellen.
Samenwerking met andere gemeenten
wordt bijvoorbeeld serieus overwogen,
zeker omdat investeringen in ICT en data
soms een individuele gemeente te boven
gaan. ‘Dan is het aantrekkelijker om met
een aantal gemeenten dit samen op te
pakken, op regionale schaal.’ Regionale
ontwikkelbedrijven voor kleinere
gemeenten zijn zeker een optie. Voor
ontwikkeling van bedrijventerreinen
is dat al niet ongebruikelijk, maar
wellicht zou dat breder kunnen worden
vormgegeven. Kortom voldoende kansen
en mogelijkheden.

Met dank aan de deelnemers aan het
gesprek vanuit gemeenten Eindhoven,
Groningen, Den Haag, Rotterdam,
Ede Weert, opleidingsinstituut
Orbiters, ASRE/Hogeschool Rotterdam,
BNG gebiedsontwikkeling en BPD,
georganiseerd door Deloitte Real Estate
& Partnerships. Nadere informatie:
Frank ten Have (ftenhave@Deloitte.nl)

Ruimtelijke inpassing energietransitie
Aan de slag met de Omgevingswet!
Nederland loopt in EU-verband ver achter op de
klimaatdoelstelling. Veel gemeenten hebben beleid
geformuleerd, maar lopen in de praktijk tegen vertraging
op. Het sturen op CO2-reductie blijkt toch niet eenvoudig.
Ook blijft de ruimtelijke uitwerking van de energietransitie
vooralsnog onderbelicht in gemeentelijk beleid. De
invoering van de Omgevingswet biedt mogelijk kansen om
de energietransitie te versnellen.

Aandeel hernieuwbare energie EU-lidstaten
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EU-28

Positie Nederland
Met gemiddeld 16,7% lag in 2015 de
klimaatdoelstelling in EU-verband voor
2020 in het vizier2 (zie figuur 1). Destijds is
afgesproken dat het aandeel hernieuwbare
energie 20% moet zijn in 2020. Het is
echter opvallend dat er tussen de EUlanden onderling grote verschillen bestaan
in de voortgang. Van de 28 EU-lidstaten
hebben 11 landen hun doestellingen voor
2020 reeds behaald. Zweden is met 54%

Uit recente CBS-cijfers is gebleken dat in
2016 het aandeel hernieuwbare energie
slechts marginaal is gestegen naar 5,9%.
Het verbruik van hernieuwbare energie is
echter wel met 5% gestegen. Omdat ook
het totale energieverbruik is toegenomen,
is het aandeel hernieuwbare energie
daarin nagenoeg gelijk gebleven. Biomassa
is met bijna 63% de grootste bron van
hernieuwbare energie. Het energieverbruik
uit zon en wind is met ruim 20% gestegen5.
De lage score van Nederland wordt
verklaard door het feit dat sprake is van

koploper, terwijl Nederland aanzienlijk lager
scoort. De doelstelling voor Nederland
is 14% hernieuwbare energie in 2020,
maar in 2015 bedroeg het aandeel
slechts 5,8%. Nederland moet daarom
de energietransitie versnellen. In het
Parijsakkoord zijn echter geen specifieke
sanctiemaatregelen opgenomen3. In
Nederland is dan ook een voorstel
gekomen voor een Klimaatwet. Het
initiatief wordt ondersteund door ruim
vijftig grote bedrijven waaronder Deloitte
(Transitiecoalitie) 4.

Sweden

Parijsakkoord
In 2016 werd het Parijsakkoord
ondertekend door 195 landen. Hiermee
werd een overeenkomst gesloten
over het klimaat. In essentie gaat het
om het aan banden leggen van de
uitstoot van broeikasgassen, zodat de
klimaatopwarming beperkt blijft ten
opzichte van het pre-industriële niveau
tot onder de 2 graden Celsius vanaf
2020. Tijdens de afgelopen Tweede
Kamer verkiezing was klimaat één van de
centrale thema’s. De noodzaak van de
energietransitie is evident, maar in de wijze
waarop verschillen politieke partijen. In de
Verenigde Staten is er zelfs discussie over
de noodzaak van klimaatneutraliteit. Een
uitspraak van president Trump hierover
tijdens zijn campagne: “it’ll get cooler, it’ll
get warmer, it’s called weather!”. Inmiddels
heeft Trump de daad bij het woord
gevoegd door uit het Parijsakkoord te
willen treden per 4 november 20201.

2020 target

Figuur 1: aandeel hernieuwbare energie EU-lidstaten8

1. VS trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs, NOS d.d. 1 juni 2017
2. Eurostat, 15 maart 2017, klimaatdoelstelling 2020 op basis van Kyoto-akkoord
3. Sancties uit onderhandelingstekst klimaatakkoord verwijderd d.d. 13 oktober 2015
4. Bedrijfsleven verenigd in Transitiecoalitie wil klimaatwet d.d. 25 oktober 2016
5. CBS, 30 mei 2017
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weinig waterkracht, ruime beschikbaarheid
van aardgas en minder overheidssteun
voor hernieuwbare energie dan in andere
EU-landen6. Vertraging is ook het gevolg
van maatschappelijk weerstand ten aanzien
van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen.
Het gaat hier om windturbines in de
nabijheid van woonwijken en CO2-opslag
in de ondergrond. Daarnaast speelt de
huidige wetgeving ook een belangrijke
rol. Zo is bijvoorbeeld nog sprake van een
wettelijke verplichting om woningen aan te
sluiten op het gasnet7, maar uitzonderingen
zijn reeds mogelijk.
Ruimtelijke impact
Het ruimtegebruik van de huidige
energievoorziening heeft betrekking
op onder andere de winning van olie
en gas, de kolen- en gascentrales,
biomassa-installaties, windturbines en
het transportnetwerk. De duurzame
energievoorzieningen zullen echter het
Nederlandse landschap bepalen. De
ruimtelijke impact van de energietransitie
kan op basis van de huidige technieken
groot zijn (tabel 1). Voor de realisatie van

Maatregelen

Windturbine

Zonneweide

Woningen

Uitgangspunt

1 turbine van 3 MW

Locatie van 6 ha

PV panelen op
2.500 woningen

0,0242 PJ/jaar

0,0242 PJ/jaar

0,0242 PJ/jaar

28 ha

6 ha

75 ha

PJ/jaar
Indicatie
ruimtebeslag

Tabel 1: vergelijking ruimtebeslag wind- en zonne-energie maatregelen op land bij gelijk
verbruik van 0,0242 PJ/jaar9
bijvoorbeeld windturbines en zonneweides
is mogelijk sprake van relatief veel
ruimtebeslag. Het directe ruimtebeslag
voor een windturbine is relatief beperkt
(0,3 ha), maar de benodigde bufferruimte
van minimaal 300 meter resulteert in een
grotere ruimtebehoefte (28 ha). Voor het
plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen
op bestaande daken is de ruimtelijke
impact uiteraard beperkter. Bij nieuwbouw
is de ruimtelijke impact daarentegen
aanzienlijk minder efficiënt in relatie tot
bijvoorbeeld een zonneweide.

6. CBS, januari 2016
7. Gaswet, art. 10 lid 6
8. Eurostat d.d. 14 maart 2017
9. Ruimte voor duurzame energie, Posad Spatial Strategies d.d. 17 februari 2016, bewerking Deloitte
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De exacte ruimtelijke impact van de
energietransitie tot 2050 is nog onduidelijk.
Op basis van bestaande technieken is door
het Planbureau voor de Leefomgeving
eerder een globale verkenning gedaan
naar de ruimtebehoefte in Nederland. Voor
productiecapaciteit gaat het om 2.000 –
8.000 windmolens op land, 2.000 – 20.000
windmolens op zee, meer dan 100.000
zonneboilers en zonnepanelen, meer dan
100.000 locaties voor warmtekoudeopslag,
tot 100 locaties voor aardwarmte en
om meer dan 1.000 installaties voor

Ruimtelijke inpassing energietransitie

bio-energie. Daarnaast is er ook ruimte
nodig voor transport¬infrastructuur en
locaties voor opslag van energie10.
Gelet op het omvangrijke ruimtebeslag
zullen de duurzame energievoorzieningen
ruimtelijk concurreren met andere functies.
Gemeenten moeten daarom tijdig afwegen
in hoeverre een deel van het uitleggebied
wordt gereserveerd voor duurzame
energieopwekking of juist voor bijvoorbeeld
een bedrijventerrein. De beschikbare
ruimte in veel gemeenten is echter schaars
en de komst van windturbines kan stuiten
op lokaal weerstand (geluidsoverlast,
horizonvervuiling, natuurschade).
Omgevingsmanagement wordt door
de overheid dan ook als een belangrijk
instrument gezien.
Mobiliteit
De ruimtelijke impact gaat in de
toekomst verder dan de voornoemde
duurzaamheidsmaatregelen. Bij het
verkennen van de ruimtelijke inrichting
moeten gemeenten ook anticiperen
op (disruptieve) innovaties. Naast
industrie en de gebouwde omgeving is
de mobiliteitssector één van de grootste
energieverbruikers. Ook in deze sector
wordt steeds meer bijgedragen aan de
energietransitie.
Binnen het Openbaar Vervoer wordt
meer gestuurd op “zero emissie” van
voertuigen. Zo rijden de treinen van
NS vanaf 2017 op groene stroom en
moeten vervoersbedrijven bij concessies
rekening houden met CO2-reductie. De
omschakeling naar duurzame energie
zal voor het Openbaar Vervoer niet
direct leiden tot radicale herinrichting
van de openbare ruimte. Dit is mogelijk
wel aan de orde bij het scenario waarin
de zelfrijdende elektrische auto het
huidige personenvervoer vervangt.
Het is vooralsnog onduidelijk wat de

ruimtelijke impact hiervan zal zijn. De
komst van zelfrijdende auto’s kan leiden
tot ruimtebesparing in de openbare
ruimte als gevolg van bijvoorbeeld minder
parkeerbehoefte, maar het autogebruik
kan juist ook toenemen met als gevolg
meer ruimte voor infra11. Voor RObeleidsmakers is het daarom de moeite
waard om in een vroeg stadium een aantal
ruimtelijke scenario’s te onderzoeken zodat
inzicht wordt verschaft in de bandbreedte
van de toekomstige ruimtebehoefte voor
mobiliteit.
Industrie & gebouwde omgeving
Verduurzaming van de industrie levert
een aanzienlijke bijdrage aan de gewenste
CO2-reductie. De industrie is in Nederland
immers de grootste energieverbruiker.
Aardgas, aardolie en steenkool zijn
bronnen voor industriële processen.
De overgang naar hernieuwbare
bronnen zal dan ook voornamelijk de
productie moeten verduurzamen. Naar
verwachting zal dit vooralsnog geen
noemenswaardige ruimtelijke impact
hebben. Het is daarentegen wel denkbaar
dat innovaties binnen de mobiliteitssector
in de toekomst de locatievoorkeuren
van bedrijven veranderen. Ook moet
gedacht worden aan opvang en opslag
van CO2 in de ondergrond. Dergelijke
oplossingsrichtingen stuiten echter
vooralsnog op veel weerstand.
Het opwekken van duurzame energie aan
de hand van bijvoorbeeld zonnepanelen
op daken (of gevels) en kleine windmolens
zal naar verwachting niet leiden tot extra
ruimtebeslag in de gebouwde omgeving.
Echter, gelet op de maximale bouwhoogte,
welstand en geluidsnormering
zullen gemeenten dit planologisch
wel moeten faciliteren. Innovatieve
duurzaamheidsmaatregelen zijn op basis
van vigerende bestemmingsplannen
immers niet altijd mogelijk.
De verduurzaming van de gebouwde

omgeving heeft grotendeels betrekking op
enerzijds beperking van de warmtevraag
en anderzijds de verduurzaming van
de warmtevoorziening. In Nederland
is de warmtevoorziening voor ruim
90% gebaseerd op aardgas. Bekende
alternatieven zijn restwarmte,
warmtepompen en geothermie/WKO.
De inzet hiervan zal per regio verschillen
vanwege enerzijds de beschikbaarheid
van duurzame bronnen en anderzijds de
warmtevraag. In gebieden met veel goed
geïsoleerde nieuwbouw is de warmtevraag
voor woningen laag en kunnen
warmtepompen in de vraag voorzien.
Gasnetten en warmtenetten zullen in die
gebieden naar verwachting overbodig
worden12.
De vervanging van gasnetten naar
warmtenetten in stedelijke gebieden
betreft een omvangrijke opgave. Aangezien
de aansluiting voornamelijk betrekking
heeft op de bestaande voorraad betreft
het ook een complexe opgave. Gemeenten
moeten daarom goed afwegen welke
maatregelen passend zijn voor de regio
en eventuele ingrepen in de ondergrond
planologisch mogelijk maken. Activiteiten
in de ondergrond moeten op elkaar
worden afgestemd (drinkwatervoorziening,
delfstofwinning), en vooral ook in relatie tot
de bovengrondse activiteiten. In de huidige
situatie is dit namelijk niet optimaal13.
Met de Rijksstructuurvisie Ondergrond
zullen er meer kaders moeten komen.
De structuurvisie geeft aan of activiteiten
in beginsel mogelijk zijn of worden
uitgesloten. In de omgevingsplannen zullen
op gemeenteniveau vervolgens nadere
kaders moeten worden gesteld.

10. Energierapport Transitie naar duurzaam, ministerie van Economische Zaken d.d. januari 2016
11. ‘Stad zal voor zelfrijdende auto helemaal op de schop moeten’, Parool d.d. 11 oktober 2016
12. Kamerbrief minister Kamp Warmtevisie d.d. 2 april 2015
13. Omgevingswet en ondergrond, Stadswerk Magazine d.d. februari 2017
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Bewustwording Omgevingswet
Gelet op de aankomende Omgevingswet
zullen gemeenten bij het bepalen van de
omgevingsvisie rekening moeten houden
met het gewenste energielandschap.
De elektriciteitsproductie vindt niet
meer plaats in enkele energiecentrales,
maar verspreid over het land. Door een
toenemende decentrale opwekking is de
energievoorziening niet meer alleen een
markt voor de bekende energieleveranciers
en netbeheerders. Samenwerking tussen
overheden, marktpartijen, netbeheerders,
energiebedrijven en particulieren zal
belangrijker worden. De energietransitie is
daarmee een gezamenlijke opgave. Goed
omgevingsmanagement door overheden
is dan ook cruciaal om maatschappelijk
draagvlak te creëren.

namelijk: Besluit kwaliteit leefomgeving,
Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten
leefomgeving en Besluit bouwwerken
leefomgeving.

Met de nieuwe Omgevingswet, die
naar (recent bijgestelde) verwachting
vanaf 2020 in werking zal treden,
krijgen gemeenten meer vrijheid
om lokale energievoorzieningen in
te passen in ruimtelijke plannen. De
Omgevingswet moet worden uitgewerkt
in omgevingsvisies en regionale of
thematische programma’s. Waar
momenteel het Bouwbesluit, de welstand,
het bestemmingsplan en de Flora- en
faunawet voor vertraging kunnen zorgen,
is met de nieuwe Omgevingswet een
aanvraag bij één loket mogelijk. Gemeenten
lijken zich echter nog onvoldoende bewust
te zijn van de mogelijkheden van de
Omgevingswet.

Rijksniveau
De energietransitie is in feite ook een
ruimtelijke opgave. Optimaal gebruik maken
van de Omgevingswet is dan ook wenselijk.
In hoeverre gemeenten op de korte
termijn de energietransitie daadwerkelijk
kunnen versnellen, is nog maar de vraag.
Maatregelen met de grootste impact op
CO2-reductie zijn namelijk afhankelijk van
besluitvorming op Rijksniveau of zelfs op
Europees niveau. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld de sluiting van kolencentrales,
windparken op de Noordzee, wijziging
wettelijke verplichting gasaansluiting15 en
het toestaan van zelfrijdende voertuigen.
Besluitvorming over aanscherping van
de CO2-emissiehandel (ETS) in relatie
tot industriële bedrijvigheid zal op
Europees niveau moeten plaatsvinden
(o.a. bijstelling CO2-plafond, hogere CO2prijs, bijstelling CO2-rechten in de markt
en ETS in andere sectoren). Echter, ook
de ruimtelijke inpassing van omvangrijke
energievoorzieningen op Rijksniveau zal
planologisch moeten worden gefaciliteerd.
Onder de nieuwe Omgevingswet wordt
de Rijkscoördinatie met projectbesluiten

De Omgevingswet is gericht op zowel het
‘bereiken en in stand houden van een
veilige en gezonde fysieke leefomgeving
en een goede omgevingskwaliteit’ als
het ‘doelmatig beheren, gebruiken en
ontwikkelen van de fysieke leefomgeving
ter vervulling van maatschappelijke
functies’14. De Omgevingswet wordt
verder uitgewerkt in vier besluiten,

14. Omgevingswet artikel 1.3
15. Brief minister Kamp inzake voornemen tot wijzigen van de
aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw d.d. 13 juni 2017
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Een instrument van de Omgevingswet
zijn de omgevingswaarden (normen
kwaliteit fysieke leefomgeving) die
worden vastgelegd in het Besluit kwaliteit
leefomgeving waarbij afwijkingsruimte
mogelijk is voor gemeenten. Strategische
keuzes worden uiteindelijk vastgelegd in
het omgevingsplan of een projectbesluit.
In het Besluit bouwwerken leefomgeving
is de mogelijkheid opgenomen om in
een omgevingsplan maatwerkregels
op te nemen voor energieprestaties bij
nieuwbouw en daarbij strengere normen
dan landelijk te hanteren.

geregeld. Uitgangspunt voor
projectbesluiten is dat deze besluiten
alleen bij een nationaal belang door het
Rijk worden genomen. Betrokkenheid
van lagere overheden blijft essentieel
aangezien een voorgenomen Rijksbesluit
impact zal hebben op een gemeente dan
wel een regio.
Slot
De ruimtebehoefte faciliteren voor de
energietransitie, in combinatie met de
ruimtebehoefte van andere bestaande
functies, is een omvangrijke en complexe
opgave. Dit benadrukt de noodzaak
tot innovatief ruimtelijke inrichting en
regie door (lagere) overheden. Goed
omgevingsmanagement door overheden
is hierbij dan ook essentieel om
maatschappelijk draagvlak te creëren.
Kortom, gemeenten moeten inhoudelijk
aan de slag met de Omgevingswet.
Hierbij moet wel vermeld worden dat een
duurzame leefomgeving naast wetgeving
uiteraard ook afhankelijk is van het gedrag
van overheid, burgers en bedrijven.
drs. Ferdinand Michiels
FMichiels@deloitte.nl
mr. Arnold de Boer
AdeBoer@deloitte.nl
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Ontwikkelingen vpb-plicht grondbedrijf
Een toelichting op de belangrijkste
discussiepunten

1. Inleiding
Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen
vennootschapsbelastingplichtig
(hierna: ‘vpb-plichtig) voor zover zij een
onderneming in fiscale zin drijven. Per
activiteit c.q. cluster van activiteiten zal
moeten worden getoetst of sprake is
van een onderneming, zo ook voor het
“grondbedrijf”. De uitwerking van vpb-plicht
van het grondbedrijf is zeer complex en
regelmatig onderwerp van discussie, maar
wordt langzamerhand steeds duidelijker.
In dit artikel zullen wij nader ingaan op de
vpb-positie van “het grondbedrijf”, waarbij
wij met name ingaan op enkele recente
ontwikkelingen en praktijkervaringen.

1. Zie bijvoorbeeld: HR 14 juni 1972, BNB 1972/173.
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2. Beoordeling vpb-plicht grondbedrijf
2.1. Omvang/duur fiscale onderneming
Allereerst dient te worden bepaald
wanneer de fiscale ondernemingssfeer
start en eindigt. Voor gemeenten,
provincies en gemeenschappelijke
regelingen gelden de verslaggevingsregels
van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). Het BBV onderscheidt en definieert
in beginsel drie soorten activa in het
kader van “grond activiteiten”, namelijk
materiële vaste activa (MVA), bouwgrond in
exploitatie (‘BIE’) en voorraad grond.
Vanuit fiscale optiek dient allereerst
het startpunt te worden bepaald
van de onderneming in fiscale zin.
Hierbij dient sprake te zijn van een
objectieve beoordeling van de feiten en
omstandigheden. Bij de beoordeling

van het startpunt van de onderneming
in fiscale zin, kan de bedoeling van de
belastingplichtige een rol spelen. Op basis
van de standaard jurisprudentie van de
Hoge Raad start een onderneming in
fiscale zin indien de belastingplichtige het
voornemen heeft om een onderneming –
i.c. de ontwikkeling van een grondpositie
– voor zijn rekening uit te voeren1.
Ons inziens zal doorgaans sprake zijn
van een dergelijk voornemen, indien een
grondexploitatie voor BBV-doeleinden
kwalificeert als BIE; dit sluit evenwel niet
uit dat grond reeds voorafgaand aan de
kwalificatie als BIE onderdeel van een
ondernemingsvermogen vormt. Vervolgens
komt de vraag aan de orde, of MVA en
voorraadposities (niet zijnde BIE) ook als
onderneming kunnen kwalificeren. Volgens
ons zou dit bijvoorbeeld in individuele

Ontwikkelingen vpb-plicht grondbedrijf

gevallen mogelijk kunnen zijn bij MVAgronden, waarvoor het voornemen tot
ontwikkeling bestaat, maar waarvoor nog
geen formeel raadsbesluit met vaststelling
van de grondexploitatie is genomen (dit
is feitelijk een deel van de voormalige
NIEGG posities). Bij (BBV) voorraad dient
op individuele basis te worden beoordeeld
of aan de criteria kan worden voldaan.
Bij aankoop van grond is dus vooral de
intentie van belang. Als de grond gekocht is
met het oog op toekomstige ontwikkeling
van die grond, zal snel sprake zijn van
ondernemingsvermogen. Ook grond die
een functie vervult in de toekomstige
ontwikkeling van andere grond (zoals
ruilgrond ten behoeve van bijvoorbeeld
een bedrijfsverplaatsing) zal relatief snel
ondernemingsvermogen vormen.
Gelet op het voorgaande vangt een
onderneming in fiscale zin naar onze
mening ten laatste aan indien een
grondexploitatie de status van BIE
verwerft. Voor MVA en/of voorraadposities
(niet zijnde BIE) zal op basis van de feiten
en uitgangspunten separaat moeten
worden beoordeeld of sprake is van een
onderneming in fiscale zin. Daarbij zal
het oogmerk waarmee is verworven een
belangrijke rol spelen, tenzij dit oogmerk
nadien is gewijzigd vanwege gewijzigde
omstandigheden/inzichten.
De onderneming in fiscale zin kan eindigen
doordat alle gronden zijn verkocht of
doordat de resterende kavels volledig
zijn ontwikkeld en enkel nog (passieve)
beheers- en verkoopmaatregelen resteren.
Vanuit BBV-optiek kan het voorkomen
dat de grondexploitatie in dat geval
eindigt, waarbij de resterende kavels ofwel
worden ‘overgedragen’ aan de Algemene
Dienst, danwel worden ‘overgedragen’
aan een separate grondexploitatie die
als BIE kwalificeert, waarin alle restkavels
van het betreffende overheidslichaam
zijn opgenomen.

Vanuit fiscale optiek lijkt het in ieder geval
vanuit praktisch oogpunt logisch om bij
deze behandeling aan te sluiten. Hierbij
zou kunnen worden gesteld dat zolang
kavels onderdeel uitmaken van een BIE,
sprake is van een onderneming in fiscale
zin. Indien de restkavels niet langer deze
status hebben, zou de onderneming in
fiscale zin eindigen, waardoor een fiscale
sfeerovergang en het daarbij behorende
eindafrekeningsmoment ontstaat.
2.2. Clustering
Heeft een gemeente meerdere
grondexploitaties, dan komt vervolgens
de vraag op of deze apart of tezamen
(als één geclusterde activiteit) voor de
vpb moeten worden beoordeeld. De
‘Samenwerking Vennootschapsbelasting
Lokale Overheden’ (hierna: ‘SVLO’) heeft
de volgende indicatoren beschreven,
op grond waarvan tot clustering van
grondexploitaties overgegaan kan worden:
•• de aanwezigheid van een
vereveningsfonds/reserve grondbedrijf;
•• meerdere actieve grondexploitaties
die (min of meer) gelijktijdig worden
uitgevoerd;
•• er is één afdeling van waaruit de
projecten worden aangestuurd;
•• projecten overlappen elkaar vaak;
•• er wordt jaarlijks een MPG opgesteld2.
In de praktijk wordt bij clustering van de
verschillende actieve grondexploitaties
(BIE’s) doorgaans voldaan aan de
clusteringsvoorwaarden. Het clusteren
van actieve en passieve grondexploitaties
(zoals facilitaire activiteiten) zou ons inziens
in diverse gevallen ook mogelijk moeten zijn
onder de huidige clusteringsvoorwaarden.
Ook het clusteren van CV participaties met
eigen grondexploitatie activiteiten kan
onder voorwaarden mogelijk zijn.

De Belastingdienst neemt hier in een
aantal gevallen een kritischere houding in
en verlangt een goede onderbouwing van
de clusteringsvoorwaarden. Hierbij komt
met name de vraag aan de orde of reeds
sprake is van voldoende verwevenheid
indien wordt voldaan aan één of enkele van
de genoemde indicatoren, danwel dat moet
zijn voldaan aan alle indicatoren.
Wij merken in dit kader op dat indien een
passieve grondexploitatie (geclusterd)
door de ‘ondernemingspoort’ komt, het
hiermee behaalde resultaat vervolgens
mogelijk is vrijgesteld door toepassing van
de overheidstakenvrijstelling.
2.3. Vpb-plicht grondbedrijf
Het grondbedrijf is vpb-plichtig, indien
wordt voldaan aan drie cumulatieve
ondernemingscriteria:
1. een duurzame organisatie van kapitaal
en arbeid;
2. waarmee wordt deelgenomen in het
economisch verkeer;
3. en sprake is van winststreven.
Een actieve grondexploitatie (zoals een
BIE) zal doorgaans voldoen aan de eerste
twee ondernemingscriteria. Het derde
ondernemingscriterium (winststreven) zal
beslissend zijn voor het antwoord op de
vraag of het grondbedrijf vpb-plichtig is.
In de QuickScan van 2 oktober 2015 en de
Post Quick Scan van 16 juni 2017 is een
methodiek beschreven om een indicatie te
krijgen of sprake is van een winststreven.
Gelet op de uitgebreide toelichtingen op
beide methodieken en de vele vraagpunten
die hierbij (vanuit fiscale) optiek resteren,
zijn wij in een separate bijdrage nader
ingegaan op dit onderwerp.

2. SVLO-notities ‘Schema Afbakening’ van 25 juni 2015 en ‘Vragen en antwoorden bij de Handreiking
vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf’ van 14 december 2015 (vraag 1).
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3. Openingsbalanswaardering
Is op basis van de QuickScan sprake van
een winstoogmerk (en dus van vpb-plicht),
dan moet per 1 januari 2016 (of eventueel
later) een fiscale openingsbalans opgesteld
worden waarop de grondexploitatie(s)
moet(en) worden opgenomen tegen de
waarde in het economisch verkeer. Op
grond van de SVLO notitie ‘Handreiking
Vennootschapsbelasting en het
gemeentelijk grondbedrijf’ van 6 november
2015 (hierna: de Handreiking) kan deze
waarde worden bepaald op basis van de
‘discounted cash flow’ (DCF)-methode.
De kasstromen ná 1 januari 2016 worden
in dat geval contant gemaakt tegen een
bepaalde disconteringsvoet.
De disconteringsvoet wordt op grond
van de Handreiking berekend met
behulp van de zogenoemde ‘Weighted
Average Cost of Capital’ (WACC). Voor de
bepaling van de WACC is onder andere de
kostenvoet eigen vermogen en kostenvoet
vreemd vermogen van belang, waarbij
de kostenvoet eigen vermogen minimaal
gelijk moet zijn aan de kostenvoet vreemd
vermogen. In de Handreiking is beschreven
dat de grondbedrijven bij de berekening

mogen uitgaan van de werkelijke
cijfers, indien deze binnen de gegeven
bandbreedtes vallen:
•• ‘marktrente’ c.q. het rentepercentage
over vreemd vermogen: 3%–5%;
•• aandeel vreemd vermogen - totale
vermogen: 60% tot 70%.
Vallen de gemeenten niet binnen
genoemde bandbreedten of is geen
sprake van totaalfinanciering maar van
projectfinanciering, dan moeten nadere
afspraken worden gemaakt met de
Belastingdienst. In de praktijk is gebleken
dat het gros van de gemeenten buiten
genoemde bandbreedtes vallen, terwijl het
streven was om 80% van de gemeenten
binnen de bandbreedtes te laten vallen3.
Deze gemeenten zijn dus in beginsel
aangewezen op overleg met de inspecteur.
De Handreiking schrijft ook voor dat
bij de bepaling van de openingsbalans
rekening moet worden gehouden met
een (fictieve) vpb kasstroom, waardoor
de openingsbalanswaarde lager wordt.
Wij begrijpen dat de achterliggende
aanname voor het verdisconteren van
een vpb kasstroom is dat sprake is van de

waardering van een onderneming en niet
van individuele activa. Ons inziens zou een
dergelijke aanname voor discussie
vatbaar zijn.
4. Jaarwinstbepaling
Ten behoeve van de aangifte vpb dient
jaarlijks de fiscale balanswaardering en
het fiscale resultaat te worden bepaald.
Het fiscale resultaat wordt in beginsel
gevormd door de vervreemdingsprijs
minus de fiscale kostprijs en eventueel
toerekenbare kosten. Voor de bepaling van
de fiscale winst is de fiscale kostprijs van de
grondpositie dus van belang.
De fiscale kostprijs bestaat in
beginsel uit twee elementen, zijnde
de fiscale openingsbalanswaarde en
de (geactiveerde) investeringen na 1
januari 2016. Hierbij kan volgens de
Handreiking worden uitgegaan van de
beschikbare MPG’s of GREX-begrotingen4,
aangezien hieruit ook de in enig jaar
gerealiseerde opbrengsten en kosten
blijken. Deze beschikbare MPG’s of
GREX-begrotingen gaan doorgaans uit
van jaarlijkse kasstromen, waarbij vanuit
BBV-optiek geen verplichting bestaat
om de investeringen uit te splitsen naar

3. Hakan Celik, Arnold Joost, ‘Uitgangspunt SVLO over vermogensverhouding gemeenten blijkt onjuist, GREXpert (Deloitte), nummer 43, april 2017, p. 10 e.v.
4. Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf, pagina 26.
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investeringen in individuele kavels.
Voor de fiscale (jaar)winstberekening zal in
beginsel wel een (fiscale) kostprijs per kavel
moeten worden bepaald. Hierbij komt de
vraag aan de orde op welke wijze de totale
investeringen kunnen worden toegerekend
aan de verkochte c.q. te verkopen kavels.
Zoals de VNG in haar nieuwsbericht van 13
april 2017 heeft aangegeven, vindt thans
overleg plaats met de Belastingdienst
over de wijze van kostprijsberekening,
waarbij met name wordt gesproken
of een gemiddelde kostprijs mag
worden toegepast.
Naast deze gemiddelde kostprijsmethodiek
zijn er ook diverse andere manieren
om een kostprijs te kunnen bepalen.
In deze bijdrage beperken wij ons tot
een beschrijving van voortschrijdende
kostprijsmethodiek en de gemiddelde
kostprijsmethodiek.
Ad 1) Voortschrijdende
kostprijsmethodiek
In de voortschrijdende kostprijsmethodiek
wordt de totale fiscale boekwaarde van de
nog te verkopen grond evenredig verdeeld
over de totale m2 grond. Hierdoor stijgt
de fiscale kostprijs van de te verkopen
kavels in beginsel (exponentieel) in de tijd,
aangezien de fiscale boekwaarde wordt
verdeeld over een steeds kleiner wordend
aantal m2 grond. Dit strookt niet met de
werkelijkheid, aangezien binnen een GREX
de kavels normaliter een min of meer
vergelijkbare kostenstructuur per m2
grond kennen.
Kavels zullen over het algemeen gefaseerd
worden ontwikkeld. De gemaakte
kosten worden in deze methodiek ook
toegerekend aan kavels die nog niet zijn
ontwikkeld, hetgeen tot gevolg heeft dat de
fiscale kostprijs van de verkochte kavels te
laag wordt vastgesteld en een verschuiving
in de jaarresultaten ontstaat.

Aangezien deze methode niet met de
werkelijkheid strookt én niet ieder jaar
zijn eigen lasten draagt, achten wij de
voortschrijdende kostprijsmethodiek niet
in overeenstemming met de fiscale weten regelgeving.
Ad 2) Gemiddelde kostprijsmethodiek
Bij de gemiddelde kostprijsmethodiek
worden alle kosten op de fiscale balans
bij aanvang van de belastingplicht
verdeeld over alle m2 grond die op dat
moment onderdeel uitmaken van de
grondexploitaties. Dit betekent dat iedere
m2 grond (voorcalculatorisch) een gelijke
fiscale kostprijs heeft. Voor zover uit de
jaarlijkse nacalculatie blijkt dat er meer of
minder kosten worden gemaakt, kan dit
bijvoorbeeld worden verdisconteerd in de
fiscale kostprijs van de resterende kavels.
Voor beide kostprijsmethodieken geldt
dat een grondexploitatie meerdere
soorten kavels bevat, die afwijkende
kostenstructuren kennen. Ons inziens zou
voor ieder soort kavel een separate fiscale
kostprijs moeten worden vastgesteld,
aangezien op deze wijze op de meest
zuivere en gedetailleerde wijze per
verkooptransactie het fiscale resultaat
kan worden bepaald. Wij zijn van mening
dat deze gemiddelde kostprijsmethodiek
beter aansluit bij de werkelijkheid en wel
in overeenstemming is met de fiscale
wetgeving en beginselen.
5. Rentetoerekening
Ook heerst nog onduidelijkheid over de
wijze van rentetoerekening. Naar onze
mening liggen de volgende methoden van
rentetoerekening het meest voor de hand:
1. jaarlijkse rentetoerekening over het
verloop van de fiscale boekwaarde,
die muteert naar gelang er kosten en
opbrengsten worden gerealiseerd;
2. jaarlijkse rentetoerekening over de
openingsbalanswaarde, die wordt
gefixeerd over de gehele looptijd;
3. commerciële rentetoerekening, in ieder
geval bij projectfinanciering.

Bij methoden 1 en 2 vindt de
rentetoerekening plaats op basis van de
uitgangspunten zoals beschreven in de
Handreiking. De tweede methode, die haar
basis vindt in de Handreiking, leidt in de
regel tot meer rentetoerekening dan de
eerste methode.
Bij methode 3 wordt de feitelijke
schuld als uitgangspunt genomen,
deze wordt vervolgens gewaardeerd
op de openingsbalans per 1 januari
2016. Hierbij worden de toekomstige
kasstromen (rente en aflossing) contant
gemaakt naar 1 januari 2016 tegen de
geldende marktrente. Voor zover de
marktrente afwijkt van de contractueel
overeengekomen rente, zal sprake zijn
van agio of disagio. Voor meer informatie
over de wijze van waardering verwijzen
wij gemakshalve naar de SVLO Notitie
openingsbalans .
6. Conclusie
De vpb-plicht van het grondbedrijf
raakt steeds meer uitgekristalliseerd.
Een aantal onderdelen is echter nog
steeds niet geheel duidelijk, zoals de
wijze waarop de jaarwinstbepaling en de
fiscale kostprijsbepaling dient plaats te
vinden en hoe moet worden omgegaan
met rentetoerekening. Hierover vindt
momenteel overleg met de Belastingdienst
plaats. Wordt vervolgd dus!
drs. Gert-Jan de Ruiter
GdeRuiter@deloitte.nl
mr. Ronald Frins
RFrins@deloitte.nl
mr. Vera Ruijs
VRuijs@deloitte.nl

5. SVLO Notitie openingsbalans d.d. 11 mei 2017, pagina 15.
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