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Aanvullingswet grondeigendom - inleiding
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35 133 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten 
vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een 
voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten 
van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, 
een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet 
grondeigendom Omgevingswet) 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-
Nassau, enz. enz. enz. 



Inhoud Aanvullingswet grondeigendom (Awg)

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

› Wetsvoorstel

› Invoeringswet, EK

› Aanvullingswet bodem, EK

› Aanvullingswet geluid, EK

› Aanvullingswet natuur, EK

› Aanvullingswet grond, EK
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Voortgang aanvullingsspoor grondeigendom

• Westvoorstel Awg op 17 oktober door Tweede Kamer aangenomen
• Behandeling door Eerste Kamer t/m maart 2020 

• Aanvullingsbesluit ‘in de voorhang’ bij Eerste Kamer 
• 15 januari 2020 Algemeen overleg met Tweede Kamer geweest

• Aanvullingsregeling december in consultatie gegaan
• Consultatie op 21 januari geëindigd
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Vestigen van een recht door 
gemeente, provincie of staat 
waardoor eigenaren hun grond eerst 
aan hen moeten aanbieden voordat 
ze de eigendom aan een ander 
mogen overdragen. 

Behoud regiefunctie overheid en 
voorkomen ongewenste 
prijsopdrijving

Voorkeursrecht
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Grondslagen voorkeursrecht

› Grondslagen voor vestiging voorkeursrecht:

›

- een raadsbesluit of besluit b&w/besluit ps en gs

› - een omgevingsvisie of een programma 
- een omgevingsplan

› functie mag niet agrarisch zijn



B&W: 

› 3 maanden voor besluit vooruitlopend op raadsbesluit

Gemeenteraad 

› 3 jaar op basis van toegedachte functie, die  niet is opgenomen in 
omgevingsvisie, programma of omgevingsplan

› 3 jaar op basis van toegedachte functie in omgevingsvisie of 
programma, die niet is opgenomen in omgevingsplan

› 5 jaar op basis van omgevingsplan; 

› periode kan eenmaal met 5 jaar verlengd  worden

Geldingsduur
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Inwerkingtreding voorkeursrecht

- beschikking wordt opgenomen in de openbare registers.

- Inwerkingtreding vindt plaats op moment opname in openbare 
registers



› aan gemeente

› geen overeenstemming over de prijs, dan prijsvaststelling door de 
rechtbank

Aanbiedingsprocedure
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Voorkeursrecht: wat is nieuw? En wat niet?

Behouden:

› Grotendeels voortzetting 
Wet voorkeursrecht gemeenten.

Nieuw:

› Inschrijving in openbare registers (motie 
Wiegman).

› Ingaan voorkeursrecht is gekoppeld aan 
inschrijving in openbare registers.

› Geldingsduur 16 jaar en 3 maanden, maar 
o.g.v omgevingsplan 2x5 jr. i.p.v. 1x10 jr.
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Ontnemen grondeigendom in het 
algemeen belang van het 
ontwikkelen, gebruiken of beheren 
van de fysieke leefomgeving 

Beschikken over de grond om 
plannen daadwerkelijk te kunnen 
verwezenlijken

Onteigening
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Procedure onteigening in fasen

• Scherpere scheiding tussen onteigenings- en 
schadeloosstellingsprocedure

• Drie fasen:
- Onteigeningsbeschikking en rechtsbescherming
- Schadeloosstelling
- Inschrijving onteigeningsakte
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Wanneer kan de eigendom over?

Door inschrijving van een onteigeningsakte in de openbare 
registers door de notaris gaat de eigendom over

Voorwaarden opmaken onteigeningsakte: 

1. het omgevingsplan of de omgevingsvergunning
onherroepelijk is

2. en de onteigeningsbeschikking onherroepelijk is

3. en de voorlopige schadeloosstelling is vastgesteld en 
betaald



Onteigeningsbeschikking

› start na ontwerp–omgevingsplan 

› 3.4 Awb procedure 

› Gemeenteraad/PS/AB stelt onteigeningsbeschikking vast

Verzoekschrift tot bekrachtiging aan de rechtbank 

volle toets van bedenkingen

altijd basistoets (voor overige belanghebbenden)

hoger beroep bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State



Onderlegger onteigening gemeente

Grondslag: 

› omgevingsplan of 

› omgevingsvergunning buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit

› projectbesluit



Onteigening: wat is nieuw en wat niet?

Behouden:

› Burgerlijke rechter als 
schadeloosstellingsrechter.

› Materiële regels 
voor het bepalen van de 
schadeloosstelling.

Nieuw:

› Niet langer KB’s van de Kroon, maar 
onteigeningsbeschikkingen door gemeenteraden, 
provinciale staten en ministers.

› Normen voor onteigening wettelijk vastgelegd

› Beroep en hoger beroep bij bestuursrechter tegen 
beschikking. 

› Rechtsbescherming altijd verzekerd via verplichte  
bekrachtiging door bestuursrechter

› Met volle toetsing door de rechter

› Kleine beperking zelfrealisatieverweer

› Eigendomsovergang verloopt via onteigeningsakte
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KOSTENVERHAAL

Bij bouwactiviteiten betalen bouwers en ontwikkelaars een 
bijdrage aan de gemeente voor de aanleg van de openbare 
voorzieningen in het gebied (wegen, pleinen, plantsoenen, 
riolen enz.) en het bouwrijp maken
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Anterieure overeenkomst voorop



Naast kostenverhaal: financiële bijdrage

› Afspraken in een overeenkomst

› over financiële bijdragen voor ontwikkelingen van 
een gebied

› op basis van een omgevingsvisie of programma



Publiekrechtelijk kostenverhaal

› Voor aangewezen bouwplannen

› Bij:

› omgevingsplan, of 

› omgevingsvergunning voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit, of

› projectbesluit



Andere regels omgevingsplan

› locatie-eisen 

› woningbouwcategorieën:

 sociale huur

geliberaliseerde woningen voor 

middenhuur

 sociale koop

particulier opdrachtgeverschap

 vrije sector
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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 omgevingsplan

• Toepasbaar bij aangewezen bouwplan
• Toepasbaar voor bij AMvB aangewezen ontwikkelingen, die 

bijdragen aan de kwaliteit 
• Functionele samenhang tussen het project en de 

ontwikkeling zijn
• Periodieke verantwoording
• Niet meer dan opbrengsten, kostenverhaal gaat voor

• Bij AMvB kan hoogte bijdrage worden afgebakend 
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Belangrijke wijzigingen tov Wro

- Integrale en organische variant kostenverhaal

- Regels kostenverhaal in omgevingsplan
- Geen jaarlijkse herzieningsplicht
- Taxeren o.b.v. WOZ-waarde mogelijk

- Afdwingbare financiële bijdragen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen
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Herinrichten van landelijke gebieden

Verbetering van de inrichting van het 
landelijk gebied in overeenstemming 
met de toegedeelde functies (b.v. 
voor agrarische structuur, 
natuurontwikkeling, landschap, 
waterberging en recreatie).

Landinrichting
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Landinrichting (instrument provincie)

inrichtingsprogramma

inrichtingsbesluit
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› Integratie met kerninstrumenten; geen apart exploitatieplan meer

› voor het eerst een regeling voor stedelijke kavelruil

› Bevoegdheid onteigening naar bestuursorgaan

› Normale rechtsbescherming onteigening

› kostenverhaal ook geschikt voor organische ontwikkeling

› mogelijkheid verplichte financiële bijdrage  bij nieuwbouwplannen

Voordelen Aanvullingswet
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HERVERKAVELING
Samenvoegen onroerende zaken en gebied opnieuw indelen, verplicht 
voor eigenaren met onderlinge verrekening in het algemeen belang 
(b.v. agrarische structuur, natuur, landschap, waterberging recreatie)
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Landinrichting en herverkaveling

Behouden:

› Wet inrichting landelijke gebieden 
(Wilg) gaat vrijwel beleidsneutraal 
over 

› GS behouden dezelfde mogelijkheden 
voor landinrichting – weinig effect op 
uitvoeringspraktijk

› Uitkomst evaluatie Wilg 

› Geen af te dwingen herverkaveling in 
het stedelijk gebied 

Nieuw:

› Besluitfiguren en terminologie 
aangepast aan Omgevingswet 
(inrichtingsprogramma -en besluit).

› Geen eigen onteigeningstitel meer, 
algemene regeling in Omgevingswet 
volstaat (maar onteigening in belang 
landinrichting blijft mogelijk);

› Erkenning rechtsopvolgers: zij kunnen 
bij herverkaveling in de plaats treden 
van rechtsvoorgangers;

› Toedeling beheer waterstaatswerken in 
inrichtingsplan vervangen door 
generieke regeling in Omgevingswet
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VRIJWILLIGE KAVELRUIL

Vrijwillig en met veel rechtszekerheid grond en gebouwen ruilen 
tussen eigenaren met (ver-)bouw- of verbeteringsplannen
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Kavelruil: wat blijft behouden, wat is nieuw?

Behouden:

› Uniforme regeling voor kavelruil

› Ruilovereenkomst met zakelijke werking 

› Vrijstelling overdrachtsbelasting voor 
kavelruil landelijk gebied (Wet op 
belastingen van rechtsverkeer) 

Nieuw:

› Kavelruilovereenkomst ook toepasbaar bij 
ruil in het stedelijk gebied en bij ruil 
tussen stedelijk en landelijk gebied

› Ruil appartementsrecht

› Versterking faciliterend grondbeleid: meer 
mogelijkheden voor eigenaren om zelf 
plannen uit te voeren
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Stedelijke kavelruil 

• Nuttig bij revitalisering bedrijventerrein, leegstand en transformatie
• Vrijwilligheid staat voorop, net als eigen initiatief eigenaren
• Past bij faciliterend grondbeleid; geen noodzaak tot ingrijpen

• 1 vd instrumenten om een ontwikkeling mogelijk te maken:
• Overeenkomst heeft zakelijke (of: derden)werking
• Goedkoper dan vennootschap oprichten
• Opmaat voor financiering
• Betrekt eigenaren actief bij gebiedsontwikkeling
• Naast inzet andere instrumenten om ontwikkeling mogelijk te 

maken (soft en hard)

34



Landelijke vs stedelijke kavelruil

Landelijk:

› Afdwingbare kavelruil als stok achter de 
deur

› Vrijstelling overdrachtsbelasting (Wet op 
belastingen van rechtsverkeer) 

Stedelijk

› Uitsluitend vrijwillig

› Geen vrijstelling overdrachtsbelasting
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ANDERE 
GRONDBELEIDSINSTRUMENTEN
Omgevingsplannen en gedoogplichten
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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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Vestigen plicht om werken van 
algemeen belang te dulden

Recht op gebruik voor overheid om in 
het algemeen belang werken aan te 
leggen en te gebruiken of 
werkzaamheden uit te voeren, 
waarbij het niet nodig is dat de 
eigendom overgaat

In Omgevingswet (2016) en 
Invoeringswet (schadevergoeding)

Gedoogplichten
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Samenhang grondbeleid en kerninstrumenten

omgevingsvisie: 
- hoofdlijnen grondbeleid, 
- grondslag financiële bijdrage anterieure overeenkomst; 
- onderbouwing verplichte financiële bijdrage, 
- grondslag voorkeursrecht

programma: 
- uitwerking grondbeleid, 
- grondslag financiële bijdrage anterieure overeenkomst; 
- onderbouwing verplichte financiële bijdrage, 
- grondslag voorkeursrecht 
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Samenhang grondbeleid en kerninstrumenten (2)

omgevingsplan: 
- regels over locatieontwikkeling, 
- kostenverhaalsregels; 
- regeling verplichte financiële bijdrage, 
- grondslag voorkeursrecht, 
- grondslag onteigening

omgevingsvergunning buitenplans/projectbesluit: 
- kostenverhaalsregels, 
- grondslag onteigening
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De beleidscyclus
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Samenwerken



Invoeringsbegeleiding

Handreiking grondeigendom

• Onteigening
- Onteigeningsbeschikking
- Rechtsbescherming
- Schadeloosstelling
- Inschrijving onteigeningsakte

• Gedoogplichten

• Voorkeursrecht
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Handreiking kostenverhaal en financiële bijdrage 

• Kostenverhaal
- Hoe pas je integrale variant toe?
- Hoe pas je organische variant toe? 
- Welke regels in het omgevingsplan?

• Financiële bijdrage 

• Verhalen via kostenverhaalsbeschikking
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