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1  Inleiding   

1.1 Aanleiding 

 

Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente 

Cranendonck actief sturing wil blijven geven aan (de kwaliteit van) ruimtelijke 

ontwikkeling.  

Met het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 

moeten gemeenten voor het gehele grondgebied kunnen beschikken over een 

Structuurvisie waarin “de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, 

alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid” zijn 

vastgelegd.  

 

Met de Structuurvisie ‘Landelijk Klasse!, Structuurvisie 2024’ heeft de gemeente de 

ruimtelijke ontwikkeling van Cranendonck op hoofdlijnen vastgelegd voor de periode  

tot 2024 en tevens aangegeven op welke wijze deze visie geconcretiseerd gaat worden.  

 

De haalbaarheid (maatschappelijk, financieel en realisatie-technisch) van de 

Structuurvisie moet namelijk aangetoond worden. Realisme en reëel haalbare plannen is 

het credo, doch er zal ook nog de nodige ruimte moeten zijn voor (nieuwe) ambities. 

Met de periodieke actualisatie van de Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie wordt een en 

ander op projectniveau verder geconcretiseerd. 

 

1.2 Status uitvoeringsparagraaf 

 

Met de Uitvoeringsparagraaf wordt de (financiële) haalbaarheid van de -projecten uit de- 

Structuurvisie onderbouwd. 

Dit noodzaakt het gemeentebestuur tot het maken van keuzes. Immers niet alle ambities 

en projecten kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. Financiën, maar ook de 

samenwerkingsmogelijkheden met derde partijen en organiserend vermogen zullen 

randvoorwaarden stellen aan de mate waarin de uitvoeringsparagraaf geconcretiseerd 

kan worden.  

 

Integrale afweging (en prioritering) vindt plaats op geëigende momenten uit de huidige 

planning en controlcyclus. Hiermee wordt gedoeld op de (af)weging bij de 

kaderbegroting en definitieve besluitvorming bij de begrotingsbehandeling.  

De Uitvoeringsparagraaf maakt derhalve, als bijlage, onderdeel uit van de begroting. 
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1.3 Samenhang Structuurvisie, uitvoeringsparagraaf c.a. 

 

Structuurvisie 2015 - 2024 

Met de Structuurvisie Cranendonck legt de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van 

Cranendonck op hoofdlijnen vast voor de periode 2015 tot 2024, maar ook de wijze 

waarop deze visie geconcretiseerd gaat worden.  

 

De Structuurvisie is hiertoe opgebouwd uit twee delen: 

 
1. De integrale ruimtelijke visie op hoofdlijnen voor de thema’s WONEN&LEVEN, 

WERK&ECONOMIE, RECREATIE&TOERISME, ONDERWIJS en ZORG. In dit deel 

worden de volgende vragen beantwoord: Wat willen we bereiken en hoe we dit 

willen bereiken.  

2. De voorliggende uitvoeringsparagraaf, die vooral ingaat op de vraag op welke wijze 

deze visie gerealiseerd gaat worden.  

 
Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie  

In de voorliggende uitvoeringsparagraaf is op projectniveau ingezoomd op de 

voorgenomen planfasering en uitvoeringsplanning; 

 

De uitvoeringsparagraaf wordt periodiek door het college geactualiseerd en ter 

vaststelling aan de raad aangeboden tijdens de begroting. Hiermede wordt een prognose 

en prioritering opgesteld van de verwachte projectrealisatie in de ruime zin van het 

woord. De raad geeft hiermee aan welke projecten zij van belang vinden. 

 

Om uit financieel oogpunt de nodige aansluiting te houden met de gemeentelijke 

begrotingscyclus zal de uitvoeringsparagraaf in beginsel worden opgebouwd uit twee 

perioden: 

 Korte termijn i.c. het komende kalenderjaar en het tijdvak van de drie daarop 

volgende jaren, dit om aansluiting te houden met de gemeentelijke begrotingscyclus 

van vier jaar; 

 Langere periode i.c. een doorkijk voor de periode na vier jaar   

 
Nota Grondbeleid 2016-2020 

Het Grondbeleid wordt als instrument ingezet om beleid op het gebied van onder meer 

ruimtelijke ordening, wonen, bedrijvigheid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer te 

realiseren. Het Grondbeleid heeft daarmee een volgend, dienend karakter voor 

doeleinden op deze beleidsvelden. 

 

De Nota Grondbeleid moet gezien worden als een kaderstellende nota waarbinnen het 

college tot verdere uitwerking kan komen en invulling kan geven aan de ruimtelijke 

ontwikkeling. 
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Samenhang 

Volgens de Wro zijn gemeenten wettelijk verplicht te beschikken over een aantal visies 

en beleidsnota´s. Hierbij onderscheiden we drie categorieën: 

   

    is beschreven in: 
 

A. Wat / waar / wanneer Structuurvisie waarin de ruimtelijke ontwikkeling op 

hoofdlijnen is opgenomen 

 

B. Hoe    Beleidsnota’s: 

- Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie,  

    - Nota grondbeleid,  

- Paragraaf grondbeleid (bij de begroting) 

 

C. Binnen welke spelregels Handboeken: 

    - Kwaliteitsboek inrichting Openbare ruimte (i.o.) 

  - Nota Publiekrechtelijk Kaders 
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2 Planning en control cyclus 

2.1 Inleiding  

  

Met de Structuurvisie wordt aangegeven hoe Cranendonck zich de komende jaren gaat 

ontwikkelen. De voorliggende uitvoeringsparagraaf geeft aan hoe dat gaat gebeuren. De 

Structuurvisie en de periodiek te actualiseren uitvoeringsparagraaf vormen samen de 

Structuurvisie zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  

 
Structuurvisie 

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten voor haar grondgebied een 

Structuurvisie op te stellen. In voorliggende uitvoeringsparagraaf wordt aangeven met 

welke instrumenten en middelen de Structuurvisie wordt gerealiseerd.  

Het gemeentebestuur verplicht zichzelf naar de Structuurvisie te handelen. De 

Structuurvisie bevat geen verplichtingen naar burgers. Burgers mogen wel verwachten 

dat het bestuur de koers van Structuurvisie aanhoudt. 

Wel dient de Structuurvisie als ruimtelijk toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke 

initiatieven. 

 
Uitvoeringsparagraaf 

De uitvoeringsparagraaf geeft een antwoord op de vraag hoe en met welke inzet van 

middelen en instrumenten de ontwikkelingsvisie wordt gerealiseerd. De 

uitvoeringsparagraaf wordt periodiek geactualiseerd en is gekoppeld aan de 

gemeentelijke planning- en control cyclus. De uitvoeringsparagraaf wordt bij de 

vaststelling van de begroting door de raad behandeld en vastgesteld. 

 

2.2 Planning en Controlcyclus 

 

In de jaarrekening en de Burap wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid 

en de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie.  

Bij de begrotingsbehandeling zal tevens de uitvoeringsparagraaf voor het komende jaar 

c.q. de komende vier jaar worden vastgesteld. 
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3 Instrumenten  

Afweging privaatrecht en publiekrecht  

 

Hierna wordt ingegaan op de afweging tussen het inzetten van privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijk instrumenten om ruimtelijke visie uit de Structuurvisie te realiseren.  

 
Privaatrechtelijke spoor 

Cranendonck kiest allereerst voor een minnelijke vorm van samenwerking boven het 

inzetten van publiekrechtelijke instrumenten. Dat gebeurt door een privaatrechtelijke 

overeenkomst te sluiten met particuliere eigenaren. Dit zijn vrijwillige afspraken die 

vastgelegd worden in een zogenoemde intentie en anterieure overeenkomst. In deze 

overeenkomsten worden, naast afspraken voor het kostenverhaal, zo mogelijk ook 

kwaliteitseisen vastgelegd (kwaliteit en inrichting openbaar gebied, aandeel sociale huur 

en particulier opdrachtgeverschap).  

 
Publiekrechtelijke spoor 

Als het niet lukt om met een private exploitant tot een anterieure overeenkomst te 

komen en de gemeente wil de realisatie wel mogelijk maken, wordt een exploitatieplan 

opgesteld. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal.  

 

3.1 Kostenverhaal en dekking Uitvoeringsparagraaf  

 

De Wro biedt gemeenten een aantal mogelijkheden voor kostenverhaal. Onderstaand 

wordt het beleid van Cranendonck beschreven: 

 
Reguliere grondexploitaties 

Grondverkoop 

Als de ontwikkellocatie bestaat uit gemeentegrond dan kan de gemeente de 

exploitatiekosten verrekenen in de gronduitgifteprijs. Kostenverhaal vindt dan plaats via 

grondverkoop (privaatrechtelijk spoor). De grondprijzen dienen overigens wel 

marktconform te zijn. Wanneer de gronden in particulier eigendom zijn, moeten de 

exploitatiekosten op een andere manier worden verhaald. 

Als instrument voor de verantwoording voor (de ramingen van de) kosten en 

opbrengsten wordt de grondexploitatie en Meerjaren Prognose Grondexploitaties 

gebruikt.  
  
Particuliere initiatieven / investeringen 

Naast de gemeente kunnen ook particulieren een beroep doen op zelfrealisatie voor 

projecten. In de praktijk betreft het veelal verzoeken tot medewerking voor nieuwe 

woningbouwontwikkelingen. De kosten die de gemeente hiervoor maakt zal zij via een 

privaatrechtelijke overeenkomst of via het exploitatieplan op de initiatiefnemer verhalen.  

 
Nieuwe Instrumenten vanuit de Wro 

Bovenwijkse verevening 

Bovenwijkse verevening betekent het toerekenen van kosten van bovenwijkse 

voorzieningen (bijv. hoofdinfrastructuur, rotondes, e.d.) over de gebieden en projecten 

die ook daadwerkelijk gebaat zijn bij deze voorzieningen. De gemeente Cranendonck 
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heeft de afgelopen jaren een Fonds Bovenwijkse Voorzieningen gehad. Deze zal per 

2019 overgaan in een fonds Ruimtelijke Kwaliteit. 

 
Bovenplanse verevening  

Bovenplanse verevening is het inzetten van financiële overschotten van winstgevende 

locaties (de zogenaamde verdienlocaties) om tekorten op andere locaties te verevenen. 

Afspraken voor bovenplanse verevening zijn alleen in de zogenaamde anterieure fase 

vast te leggen. 

 
Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen 

Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen betekent dat in een privaatrechtelijke 

overeenkomst de bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt vastgelegd zoals 

bijvoorbeeld bijdragen aan natuur, recreatie, waterberging en infrastructuur. Het vragen 

van een bijdrage kan alleen op een minnelijke manier, via een anterieure overeenkomst, 

en niet via publiekrechtelijk worden afgedwongen. De gemeente gaat per 2019 gebruik 

maken van dit instrument door het instellen van een fonds Ruimtelijke Kwaliteit. 

 
Meerjarenbegroting  

Een deel van de projecten zal (mede) gedekt worden uit middelen die vanuit de 

reguliere gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld worden. Dit kunnen 

investeringsbudgetten zijn om rechtstreeks de kosten eenmalig af te dekken, of jaarlijks 

beschikbaar gestelde middelen om de (jaarlijkse) om de exploitatielasten van de 

voorgenomen investering af te kunnen dekken. 

 
Co-financiering en subsidies/bijdragen derden  

Voor sommige projecten zal een beroep gedaan (moeten) worden op een bijdrage van 

hogere overheden en/of andere instanties. Zeker als het belang van het project het 

“gemeente overstijgend” is. 

Dit kan inhouden dat de gemeente gehouden is om in geval van co-financiering zelf ook 

de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen. 

 
Dekking en financiering uitvoeringsparagraaf 

In het volgende hoofdstuk zijn de projecten uit de Structuurvisie opgenomen. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

 Projecten moeten zich via de grond- en gebouwenexploitatie financieren;  

 Kleinere ruimtelijke initiatieven worden gefinancierd vanuit de legesopbrengsten; 

 Maximaliseren subsidies;  

 Realistisch programmeren; 

 De nota Fonds Ruimtelijke Kwaliteit; 

 

De uitvoeringsparagraaf is procesmatig gekoppeld aan de planning & control cyclus van 

de gemeente Cranendonck. Dat betekent dat de integrale afweging om gelden 

beschikbaar te stellen gebeurt tijdens de behandeling van de gemeentelijke 

gemeentebegroting en eventueel de bestuursrapportages. 
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4 Projecten en Financiën 

4.1 Aanleiding  

 

In dit hoofdstuk zijn de projecten uit de Structuurvisie opgenomen. Het is geen statisch 

document, maar moet eerder worden beschouwd als een aan te passen leidraad voor de 

planning van projecten.  

 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op projectfasering en de financiële consequenties 

voor de:  

 Korte termijn ( 2019); 

 Middellange termijn (2020 tot en met 2021); 

 Lange termijn  (2022 en verder). 

 

De evaluatie en verantwoording over de voortgang vindt jaarlijks middels de toelichting 

van de jaarrekening.  

 

4.2 Fasering  

 

Hierna wordt weergegeven wanneer de projecten worden uitgevoerd. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in de verschillende planfasen: initiatieffase, definitiefase, 

uitvoeringsfase en toekomstige ontwikkeling. Dit is gerelateerd aan de fases van het 

Project Matig Werken.  

 
Initiatieffase  

Fase vanuit uitvoeringsparagraaf tot plan van aanpak of projectopdracht op basis 

waarvan een Go – No Go besluit genomen wordt. In deze fase worden groen licht 

gegeven voor het uitvoeren van globale planstudies en haalbaarheidsanalyses en 

dekkingsvoorstellen. 

 
Definitiefase 

Fase van planuitwerking tot en met stedenbouwkundig ontwerp en opstellen van 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan, op basis van de Nota Publiekrechtelijke Kaders 

en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. 

 
Uitvoeringsfase 

Planrealisatie en uitvoering van projecten, bijvoorbeeld de aanleg van een weg, het 

bouw en woonrijp maken, gronduitgifte en opstalrealisatie. 

 
Toekomstige ontwikkeling 

In de structuurvisie zijn diverse toekomstige ontwikkelingen opgenomen. Dit zijn 

ontwikkelingen die op de lange termijn plaats zullen vinden.  
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5 Analyse haalbaarheid en afweging 
De periodiek te actualiseren uitvoeringsparagraaf zal, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, 

basisinformatie moeten bevatten om gelijktijdig met de behandeling van de kaderbegroting tot 

een integrale afweging te komen.  

Alsdan zal op basis van een integrale afweging bezien moeten worden welke prioriteit en geld 

wordt toegekend aan de bedoelde projecten.  

Integrale afweging (en prioritering) zal normaliter plaatsvinden op geëigende momenten uit de 

huidige planning en control cyclus (kaderbegroting en definitieve besluitvorming bij de 

begrotingsbehandeling.
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