HOOFDSTUK 7 Uitvoerbaarheid
Economische uitvoerbaarheid
Met de initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt over de randvoorwaarden waaronder het project kan
worden uitgevoerd. Deze afspraken zijn samen met afspraken over de financiële haalbaarheid van het
plan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Breda en Masys en tussen
de gemeente Breda en Grontmij Nederland B.V. Uit deze afspraken blijkt dat het plan haalbaar is en
voor de gemeente Breda kostenneutraal kan worden gerealiseerd.
Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het plan is onderworpen aan inspraak en heeft in verband hiermee ter inzage gelegen in de periode
van 22 mei tot en met 2 juli 2008 voor ingezetenen van de gemeente Breda en belanghebbenden.
Tijdens deze periode zijn 48 inspraakreacties ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van Breda. Van de gevoerde inspraakprocedure is een eindverslag opgesteld. Dit
eindverslag is in de bijlagen opgenomen.
Van het gevoerde overleg op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is een
verslag gemaakt dat eveneens in de bijlagen opgenomen.
Toepassing grondexploitatiewet
In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie (Grexwet) opgenomen. Centrale
doelstelling van de Grexwet is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een
verbetering van het gemeentelijke kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij
locatieontwikkeling. In artikel 6.12 van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan
vaststelt voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen.
In artikel 6.12 van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vast moet stellen voor
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Bij
drie ruimtelijke besluiten kan het nodig zijn om een exploitatieplan vast te stellen, namelijk bij de
vaststelling van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of afwijkingsbesluit. Om daadwerkelijk na te
kunnen gaan of een exploitatieplan noodzakelijk is, dient beoordeeld te worden of er sprake is van een
bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke ordening (bro). In dit artikel is omschreven
om welke bouwplannen het gaat, namelijk:
a.
b.
c.
d.

de bouw van een of meer woningen;
de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;
de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1.000 m2 of met een of meer woningen;
de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of
ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd;
e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik
of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de
cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies tenminste 1.500 m² bedraagt;
f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m².
Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningcategorieën)
gesteld moeten worden en/of het bepalen van een tijdvak of fasering noodzakelijk is.
Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie anderszins
verzekerd is én er geen fasering of tijdvak behoeft te worden vastgelegd én geen locatie-eisen (aan
openbare ruimte of woningbouwcategorieën) hoeven te worden vastgesteld. Indien de kosten minder
dan € 10.000,- bedragen, kan ervoor gekozen worden deze middels andere wijze dan een
exploitatieplan te verhalen.
Financiële haalbaarheid
Ten behoeve van dit plan is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. In deze
overeenkomst is het kostenverhaal opgenomen. Het opstellen van een exploitatieplan is derhalve in
dit geval niet noodzakelijk.

