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› Regeling kostenverhaal en financiële bijdragen Wro

› Veranderingen door komst Omgevingswet

› Productvernieuwing

Presentatie in het kort



Kostenverhaal Wro in het kort
› Gemeente verplicht om kosten van de grondexploitatie te 

verhalen

› Bij aangewezen bouwplannen van particuliere eigenaren, niet bij 
gemeentelijke grondexploitaties

› Limitatieve lijst van te verhalen kosten, maxima voor plankosten

› Verhaal van kosten van bovenwijkse voorzieningen naar de mate 
van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit

› Anterieure overeenkomst heeft voorkeur, anders exploitatieplan

› Kosten naar draagkracht verdeeld

› Volledige binnenplanse verevening

› Mogelijkheid van verevening tussen bouwlocaties (bovenplans) 



Financiële bijdragen aan ontwikkelingen

› Alleen mogelijk bij anterieure overeenkomst

› Moeten grondslag hebben in structuurvisie



Wet ruimtelijke ordening Omgevingswet

1. Kostenverhaal voor in het Bro aangewezen 
bouwactiviteiten

Kostenverhaal voor in het Omgevingsbesluit 
aangewezen activiteiten. Lijst van 
bouwactiviteiten niet gewijzigd.

2. Alleen in het Wro en het Bro genoemde 
kosten kunnen worden verhaald

Alleen in het Omgevingsbesluit aangewezen 
kosten kunnen worden verhaald. Drie 
toevoegingen: warmtenetwerken, gebouwde 
fietsenstallingen en ondergrondse 
afvalopslag.

3. Kosten van bovenwijkse voorzieningen 
worden verhaald naar de mate van PPT

Kosten van bovenwijkse voorzieningen 
worden verhaald naar de mate van PPT

4. Voorkeur voor anterieure overeenkomst
boven wettelijk kostenverhaal

Voorkeur voor anterieure overeenkomst 
boven wettelijk kostenverhaal

Verschillen kostenverhaal en financiële bijdragen 
Wro en Ow (1)



Wet ruimtelijke ordening Omgevingswet

5. Wettelijk kostenverhaal via exploitatieplan Wettelijk kostenverhaal via regels in een
projectbesluit, een omgevingsplan of een 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit

6. Exploitatieplan jaarlijks actualiseren Geen verplichting tot actualiseren van kosten 
en opbrengsten in het omgevingsplan

7. Rekenmethodiek voor integrale 
gebiedsontwikkeling (blauwdruk)

Rekenmethodiek voor integrale- en 
organische gebiedsontwikkeling 
(gebiedsontwikkeling met- en zonder tijdvak)

8. Eén model voor berekenen plankosten Twee modellen voor berekenen plankosten

9. Wettelijke exploitatiebijdrage betalen via 
afgifte omgevingsvergunning

Exploitatiebijdrage betalen via beschikking 
bestuurlijke geldschuld

Verschillen kostenverhaal en financiële bijdragen 
Wro en Ow  (2)



Wet ruimtelijke ordening Omgevingswet

10. Eindafrekening binnen 3 maanden na het 
gereedkomen van de werken, werkzaamheden 
en maatregelen in het exploitatieplan

Eindafrekening  binnen 3 maanden na het 
gereedkomen van de werken, werkzaamheden 
en maatregelen in het omgevingsplan of op 
verzoek

11. Regeling voor het verevenen van de 
‘bovenplanse kosten’ van met elkaar 
samenhangende locaties (artikel 6.13 lid 7 
Wro)

Regeling voor bovenplanse kosten vervalt. 
Verevening van tekorten in gebieden met veel 
sociale woningbouw mogelijk via de regeling 
voor ‘afdwingbare financiële bijdragen’ 

12. Regeling voor vrijwillige bijdragen aan 
ontwikkelingen bij het afsluiten van een 
anterieure of posterieure overeenkomst

Regeling voor vrijwillige bijdragen blijft.  
Vrijwillige bijdragen bij meer activiteiten (o.a. 
zonneparken en recreatiewoningen)
Grondslag in ontwikkelingsvisie of programma
Daarnaast: nieuwe regeling voor afdwingbare 
financiële bijdragen

Verschillen kostenverhaal en financiële bijdragen 
Wro (3)



Kostenverhaal met tijdvak Kostenverhaal zonder tijdvak

1. Blauwdrukplan Globaal plan (meervoudige bestemmingen)

2.Vaste looptijd Geen vaste looptijd

3. Projectbesluit, omgevingsplan, 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit

Alleen mogelijk bij omgevingsplan

4. Ramingen van kosten en opbrengsten 
opnemen in regels projectbesluit en 
omgevingsplan of voorschriften bij 
omgevingsvergunning

Kostenplafond en maximale kosten per 
bouwactiviteit opnemen in regels 
omgevingsplan. Raming van kosten en 
opbrengsten bij kostenverhaalsbeschikking.

5. Macro-aftopping: te verhalen kosten ≤ 
opbrengsten grond na aftrek inbrengwaarde

Waardevermeerderingstoets per 
bouwactiviteit

6. Volledige binnenplanse verevening Geen binnenplanse verevening

Verschillen tussen kostenverhaal met en zonder 
tijdvak



Regeling voor publiekrechtelijk afdwingbare 
financiële bijdragen



› a. Wijziging van de inrichting van het landelijk gebied ter verbetering van 
landschappelijke waarden

› b. aanleg of wijziging van natuurgebieden, ook door stikstofmaatregelen

› c. aanleg van infrastructuur voor verkeers- en openbaar 
vervoersnetwerken van gemeentelijk of regionaal belang

› d. aanleg van recreatievoorzieningen die behoren tot de gemeentelijke of 
regionale groenstructuur

› e. ontwikkelingen gericht op het bereiken van een naar prijsklasse  een 
evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad (bijdragen voor 
betaalbare woningen).

› f. stedelijke herstructurering ter verbetering van het woon- en leefklimaat 
van verouderde wijken of gebieden met leegstandsproblemen 

Activiteiten afdwingbare financiële bijdragen (artikel 
8.22 Ob)



›

Producten en diensten kostenverhaal
Product of dienst Aandachtspunten

Anterieure overeenkomst Schaduwwerking Omgevingswet, vooral bij regeling voor 
afdwingbare financiële bijdragen

Regels in omgevingsplan of projectbesluit Twee soorten regels: kostenverhaal mét en zonder tijdvak
Twee rekenmodellen (macro-aftopping, 
waardevermeerderingstoets)

Scenariostudie voor bepalen kostenplafond (kostenverhaal 
met tijdvak)

Haalbaar scenario

Jaarlijkse actualisatie regels kosten (indexeren, aanpassen 
rente)

Niet verplicht obv Omgevingswet, blijft nodig ivm Notitie 
Grondbeleid Commissie BBV

Taxatie inbrengwaarden Onafhankelijke taxatie én op basis van WOZ waarde

Kostenverhaalsbeschikking Bij kostenverhaal met tijdvak op basis van exploitatieopzet 
in omgevingsplan
Bij kostenverhaal zonder tijdvak exploitatieopzet voor het 
eerst berekenen

Eindafrekening Tussentijdse eindafrekening mogelijk (deels gerealiseerd, 
deels nog te realiseren)



Product of dienst Aandachtspunten

Onderbouwing functionele samenhang tussen 
bouwlocatie en ontwikkeling

Diverse studies (verkeer&vervoer, recreatie, 
landschap). Let op bijzondere eisen bij 
sociale woningbouw

Periodieke verslaglegging van de besteding 
van de middelen

Aansluiten bij eisen voor verslaglegging in  
nieuwe Notitie Grondbeleid Commissie BBV

Eindafrekening Terugbetaling met rente

Producten en diensten (verplichte) financiële 
bijdragen


