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Wet van 14 maart 2020 tot 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)

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
• Financiële bijdragen 
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Aanvullingsspoor grondeigendom

• Aanvullingswet grondeigendom (Awg)

• Aanvullingsbesluit grondeigendom (Abg)

• AMvB ‘Financiële bijdragen’

• Aanvullingsregeling (Ar)

• Invoeringsondersteuning, w.o. voorlichting en handreikingen
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Doelstellingen en uitgangspunten Awg

• Inbouw bestaand grondbeleidsinstrumentarium in Omgevingswet
• Aansluiten op stelsel Omgevingswet

• Moderniseren bestaande wetgeving

• Faciliterend grondbeleid beter mogelijk maken

• Verwerken diverse moties Tweede Kamer
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› Integratie met “kerninstrumenten”

› 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

Wat is nieuw in de Aanvullingswet?
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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 bij niet-agrarische 
gebiedsontwikkelingen

Voorkeursrecht
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Grondslagen en geldingsduur 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

› Totale geldingsduur kan 16 jaar en 3 maanden zijn



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 max. 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 en nieuwe ontwikkelingen 
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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Onteigeningsbeschikking

› O.g.v. omgevingsplan, omgevingsvergunning buitenplanse
omgevingsplanactiviteit of projectbesluit

› Nieuw gebruik, beheer of nieuwe ontwikkeling 

› Noodzaakvereiste (minnelijke verwerving zonder succes en eigenaar 
is niet in staat e bereid zelf te realisteren)

› Urgentievereiste (binnen afzienbare tijd moet met realisatie worden 
begonnen).

› Bevoegd zijn gemeenteraad, dagelijks bestuur waterschap, 
gedeputeerde staten of minister die het aangaat

› Beschikking wordt voorbereid met afd. 3.4 van de Awb



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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(1) Bij bouwactiviteiten betalen voor 
noodzakelijke publieke voorzieningen, 
bouwrijp maken, plankosten enz. naar 
rato van de opbrengsten.
(2) Bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen 
buiten gebied waar wordt gebouwd. 

(1) Bekostiging gebiedsontwikkeling  
(2) Bijdrage aan verbetering kwaliteit 
fysieke leefomgeving

Kostenverhaal (1) en 
Financiële bijdragen (2)
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Kostenverhaal - via overeenkomst 

› Verboden te bouwen zonder te betalen voor kosten

› Verbod geldt niet als overeenkomst is gesloten  

› Hoofdregel blijft verhaal via (anterieure) overeenkomst

› Met gemeente, provincie of Minister die kosten verhaalt



Publiekrechtelijk kostenverhaal

› Op grond van kostenverhaalsregels in omgevingsplan, 
omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit, of 
projectbesluit

› Voor de bouw van 1 of meer woningen en hoofdgebouwen en 
bepaalde verbouwingen binnen kostenverhaalsgebied

› Uiteindelijk verhaal via kostenverhaalsbeschikking van b&w, gs
Minister die het aangaat

› Niet anderszins verzekerd



Integrale en organische variant

Integraal:

› Wel tijdvak

› Raming kosten en opbrengsten

› Macro-aftopping

› Grosso modo regeling grondexploitatie 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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Financiële bijdragen – via overeenkomst

› Afspreken bijdrage via een overeenkomst staat voorop

› Gemeente, provincie of Rijk kunnen overeenkomst sluiten

› Voor ontwikkelingen die in omgevingsvisie of programma zijn 
vastgelegd

› Aanleiding kan o.m. zijn bouwen van woningen of 
hoofdgebouwen, energie-infra en permanente bewoning 
recreatiewoningen 



Afdwingbare financiële bijdrage omgevingsplan

• Op grond van regels in een omgevingsplan
• Toepasbaar bij bouw van 1 of meer woningen, hoofdgebouwen of bepaalde 

verbouwingen
• Ter verbetering kwaliteit fysieke leefomgeving 
• Functionele samenhang bouwplan en ontwikkeling
• Periodieke verantwoording over besteding bijdrage 
• Niet meer dan opbrengsten, kostenverhaal gaat voor
• B&w leggen bijdrage bij beschikking op, tenzij anderszins verzekerd
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Voor welke ontwikkelingen? Zie AMvB fin. bijdragen

• Landschap
• Infrastructuur
• Natuur
• Stedelijke herstructurering
• Recreatie
• Sociale woningbouw 
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Stedelijke kavelruil

Vrijwillig maar met rechtszekerheid grond en 
gebouwen ruilen tussen 3 of meer eigenaren. 

Biedt mogelijkheden voor eigenaren zelf om 
gebouwen en gebied te verbeteren

Waarom en wanneer nuttig:

› Weinig kosten  geen vennootschap nodig

› Financieringsmogelijkheden door zakelijke 
werking ruilovereenkomst  

› Ondersteunend voor faciliterend grondbeleid

› Helpt bij versnipperd eigendom, 
revitalisering, leegstand, transformatie

21



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
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Omgevingsplan en grondbeleid

- Ruime reikwijdte, ook regels over kostenverhaal geIntegreerd
- Functies kunnen gedetailleerd of globaal zijn of iets er tussenin

- Gebodsbepalingen (beperkt) en verplichtingen mogelijk
- Voorwaardelijke verplichtingen ook (nu al) 
- Fasering aanbrengen mogelijk

- Geen planperiode van 10 jaar
- Zeer beperkt uitvoerbaarheidsvereiste
- Geen generieke actualiseringsplicht 
- Geen herzieningsplicht kostenverhaalsregels
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Mogelijke woningbouwcategorieën in 
omgevingsplan

 sociale huur

 sociale koop

 geliberaliseerde woningen voor middenhuur

 particulier opdrachtgeverschap
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De beleidscyclus



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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Samenwerken



Handreiking grondeigendom

• Onteigening
- Onteigeningsbeschikking

- Rechtsbescherming
- Schadeloosstelling
- Inschrijving onteigeningsakte

• Gedoogplichten

• Voorkeursrecht

• Kavelruil
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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

31



Voortgang aanvullingsspoor grondeigendom

• Wetsvoorstel Awg op 10 maart door Eerste Kamer aangenomen

• Abg voor advies aangeboden aan Raad van State
Najaar publiceren in het Staatsblad 

• AMvB ‘Financiële bijdragen’ mei/juni in consulatie;  
Na de zomer ‘voorhangen’ bij Eerste en Tweede Kamer 

• Ar in consultatie geweest; na de zomer publicatie in Staatscourant
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