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Scope Aanvullingswet grondeigendom

› Inbouw bestaand instrumentarium in Omgevingswet (Ow)

› Dus integratie van: 

› Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

› onteigeningswet, 

› Wet inrichting landelijke gebieden (Wilg)

› En later ook kostenverhaal bij bouwactiviteiten 
(grondexploitatie bij gebiedsontwikkeling)
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Inhoud Aanvullingswet grondeigendom

• Voorkeursrecht
• Onteigening
• Landinrichting en herverkaveling
• Kavelruil
• Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling 

4



Kostenverhaal - overzicht

Behouden:

› Contracteren hoofdregel

› Wettelijke regeling = terugvaloptie

› Kostenverhaal bij bouwactiviteiten 

› Vaste kostensoortenlijst cf. Bro

› Alleen kosten die verband houden met de 
ontwikkeling = PPT

› Kosten verdelen naar rato van de opbrengsten

› Bijdrage ≤ winst op de ontwikkeling

Nieuw:

› Extra regeling voor kostenverhaal bij 
organische gebiedsontwikkeling. 

› Recht op eindafrekening vanaf 5 jaar ná 
betaling, wel geclusterd 1x per jaar.

› Taxaties niet meer verplicht; mag ook OZB 
waarde zijn

› Kostenverhaal in theorie ook mogelijk voor 
wijzigingen bestaand gebruik

› Afdwingbare regeling voor financiële 
bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen
geen PPT maar functionele samenhang
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Belangrijke wijzigingen kostenverhaal 
tov Wro

- Afdwingbare financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen

- Integrale en organische variant 

- Omgevingsplan met brede reikwijdte en meer toepassingsmogelijkheden
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Integrale en organische variant

Integraal:

› Wel tijdvak

› Raming kosten en opbrengsten

› Macro-aftopping

› Regeling grex uit Wro

Organisch:

› Geen tijdvak 

› Globale raming maximale kosten

› Geen raming totale opbrengsten, maar

› Verhaal a.h.v. waardevermeerdering per 
locatie 

› Bij eindafrekening kan binnen kostensoort 
worden geschoven
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Afdwingbare financiële bijdrage 

- Contracteren hoofdregel, net als nu
- Publiekrechtelijke regeling als achtervang:

- Toepasbaar bij functionele samenhang tussen activiteit en 
- Bepaalde ontwikkelingen (aanwijzen bij AMvB)
- Geoormerkte bijdrage aan ontwikkeling
- Periodieke verantwoording
- Niet meer dan opbrengsten, kostenverhaal gaat voor

- Bij AMvB kan hoogte bijdrage worden afgebakend 
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Aangenomen amendementen 
kostenverhaal

- Afdwingbare financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen

- Geen terugbetaling kostenverhaal bij besteding aan andere post

- Clustering van eindafrekening tot 1x per jaar
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OMGEVINGSPLAN

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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Omgevingsplan overzicht

- Ruime reikwijdte, ook regels over kostenverhaal

- Geen planperiode van 10 jaar

- Zeer beperkt uitvoerbaarheidvereiste

- Geen generieke actualiseringsplicht

- Gebodsbepalingen (beperkt) en verplichtingen mogelijk

- Voorwaardelijke verplichtingen ook (nu al)
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Infrastructuur

› 'Stad zal voor zelfrijdende 
auto helemaal op de schop 
moeten'

13Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Energietransitie
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› VNO-NCW West: 'Tekort 
aan bedrijfsruimte moet 
hoofdonderwerp zijn bij 
Haagse formatie‘
bron: Omroep West 

Bouwopgave
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Inrichting landschap en bodemdaling
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Kustversterking
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Stikstofdioxide –en ammoniakdepositie
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