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De omgevingswet
Omgevingswet gaat op 1 januari 2021 in !
•
•

•

•

Omgevingswet vastgesteld in Tweede
en Eerste Kamer
Invoeringswet en omgevingsbesluit c.a.
in juli 2018 aangeboden aan Tweede
Kamer
Aanvullingswet Grondeigendom gaat
eind 2018/begin 2019 naar Tweede
Kamer
Consultatieversie Aanvullingsbesluit
Grondeigendom wordt eind 2018/begin
2019 gepubliceerd

Waarom aangepaste regeling
kostenverhaal
• Inspelen op flexibelere en ruimere bestemmingen (functies)
• Inspelen op alle vormen van grondbeleid
• Systeem kostenverhaal beter te laten aansluiten op de
toekomstige ruimtelijke opgaven
(met name transformatieopgaven en organische ontwikkeling
zonder vooraf bekend eindbeeld)
• Systeem kostenverhaal te vereenvoudigen
(met name minder administratie, simpeler toepasbaar en
beter uitlegbaar)

Op zoek naar het juiste systeem
1. Afdeling 6.4 in de wet op de ruimtelijke ordening (wro): sinds
2008;
2. Hoofdstuk 12 van de Omgevingswet: maart 2016;
3. Consultatieversie van de aanvullingswet grondeigendom (awg):
maart-juli 2016;
4. Voorschriften behorend bij experimenten in het kader van de
Crisis en Herstelwet (chw), tranche 16: ontwerpbesluit juni
2016;
5. Voorschriften behorend bij experimenten in het kader van de
Crisis en Herstelwet (chw), tranche 17: ontwerpbesluit maart
2018;

Op zoek naar het juiste systeem
6. Bijgestelde Aanvullingswet Grondeigendom (awg): december
2017;
7. Afdeling 8.4 in het Omgevingsbesluit: juli 2018;
8. In augustus 2018 heeft de Raad van State advies uitgebracht
over de awg.

Onveranderd in de Aanvullingswet
•
•
•
•

Anterieur contracteren blijft mogelijk;
Er blijft een plicht tot kostenverhaal;
Er dient sprake te zijn van een bouwactiviteit;
Kosten worden verhaald tot ten hoogste het bedrag van de
waardevermeerdering van de zelfrealisator
• De verhaalbare kostensoorten zijn begrensd (o.a. door de
kostensoortenlijst en de plankostenscan)
• De eindafrekening mag niet leiden tot een aanvullende
verschuldigde geldsom
• Als het eindbedrag meer dan 5% lager dan de betaalde
geldsom wordt het verschil naar evenredigheid terug met
rente

Veranderd in de Aanvullingswet
•
•
•
•

Geen exploitatieopzet noodzakelijk aan de voorkant;
Doorschuiven (binnen een zekere afkadering) wordt mogelijk;
Geen actualiseringsplicht;
Betaling vindt plaats bij begin activiteit tenzij anders is
afgesproken en aanvullende zekerheden zijn verstrekt.

• Voorwaarden t.a.v. regels in het omgevingsplan:
1.
2.
3.
4.

Verdeling van kosten over de activiteiten (de verdeelsleutel)
Raming van de waardevermeerdering
Spelregels t.a.v. de eindafrekening
Aangeven bovenwijkse kosten

Systeem kostenverhaal
Anterieure fase:

- Vormvrij
Eindafrekening

Anterieure
overeenkomst

Vaststellen omgevingsplan
met regels kostenverhaal

Indiening OV
Bouwplan 1

Indiening OV
Bouwplan 2

Indiening OV
Bouwplan 3

Berekening
afdracht

Berekening
afdracht

Berekening
afdracht

Regels kostenverhaal
Regels kostenverhaal in omgevingsplan:
A. Vaststellen verdeelsleutel
B. Spelregels eindafrekening
C. Spelregels waardevermeerdering
D. Aangeven bovenwijkse kosten

Geteste verdeelsleutels
1. Taxatie van de waardesprong:
– bepalen van aandeel perceel zelfrealisator in totale waardesprong
binnen kostenverhaalslocatie (*)
–

(*) waardesprong is taxatie eindsituatie minus taxatie beginsituatie

– bijvoorbeeld: bijdrage van 2% aan de totale kosten

2. Eenheidsprijzen per functie (en type):
– vaststellen van één prijs per rijwoning / per kavel / per m2 b.v.o.
– bijvoorbeeld: € 60.000,- voor een rijwoning of € 600,- per b.v.o.
detailhandel

3. Vierkante meter (m2) prijs:
– vaststellen van één prijs per functie (wonen, bedrijven, etc.)
– bijvoorbeeld: € 300,- per m2 voor de functie wonen

Geteste verdeelsleutels
4. Percentage van het uitgeefbaar oppervlak / b.v.o.:
– bijvoorbeeld: bijdrage van 5% aan de totale kosten

5. Percentage van het totale oppervlak:
– oppervlak van perceel zelfrealisator / totaal oppervlak van
kostenverhaalslocatie (*)
–

(*) uitgaande van een algemeen uitgeefbaar percentage voor de gehele kostenverhaalslocatie

– bijvoorbeeld: bijdrage van 10% aan de totale kosten

Getest op praktijkgevallen
• Vier projecten getest:
– Gedetailleerd bestemmingsplan met verkavelingsopzet (woningbouw;
uitleglocatie);
– Globaal bestemmingsplan zonder verkavelingsopzet (woningbouw;
uitleglocatie);
– Globaal bestemmingsplan zonder verkavelingsopzet (bedrijventerrein
herstructurering);
– Globaal bestemmingsplan zonder verkavelingsopzet (woningbouw,
maatschappelijke en commerciële voorzieningen transformatie).

• Referentie is bijdrage zelfrealisator op basis van vastgestelde
exploitatieplan.

Project 1
•
•
•
•

Uitleggebied
Agrarisch naar woningbouw
Gedetailleerd bestemmingsplan
Met verkavelingsopzet

1.
2.
3.
4.
5.

Taxatie: lager
Eenheidsprijs: conform Exploitatieplan
M2-prijs: verevening
Uitgeefbaar oppervlak: verschillende opbrengsten
Grondbezit: conform exploitatieplan

€ 2.000.000
€ 1.600.000
€ 1.200.000

€ 800.000

2

5
3

1

€ 400.000

€0
Bijdrage conform wro

Bijdrage conform verdeelsleutels

4

Project 2
•
•
•
•
•

Uitleggebied
Agrarisch naar woningbouw
Globaal bestemmingsplan
Zonder verkavelingsopzet
Zelfrealisator met bestemming park

1.
2.
3.
4.
5.

Taxatie: lager
Eenheidsprijs: conform exploitatieplan
M2-prijs: conform exploitatieplan
Uitgeefbaar oppervlak: conform exploitatieplan
Grondbezit: hoger (geen correctie voor parkfunctie)
exploitatieplan
€ 3.500.000
€ 2.800.000

5

€ 2.100.000
€ 1.400.000

2

3

1

€ 700.000
€0

Bijdrage conform wro

Bijdrage conform verdeelsleutels

4

Project 3 (zelfrealisator A)
•
•
•
•

Transformatiegebied
Glastuinbouw naar Agrologistiek
Globaal bestemmingsplan
Zonder verkavelingsopzet

1.
2.
3.
4.
5.

Taxatie: hoger
Eenheidsprijs: conform exploitatieplan
M2-prijs: conform exploitatieplan
Uitgeefbaar oppervlak: conform exploitatieplan
Grondbezit: lager (hoger oppervlak uitgeefbaar)

€ 4.000.000
€ 3.200.000

1
€ 2.400.000

2

3

€ 1.600.000

€ 800.000
€0
Bijdrage conform wro

Bijdrage conform verdeelsleutels

4

5

Project 3 (zelfrealisator B)
•
•
•
•

Transformatiegebied
Glastuinbouw naar Agrologistiek
Globaal bestemmingsplan
Zonder verkavelingsopzet

1.
2.
3.
4.
5.

Taxatie: conform exploitatieplan
Eenheidsprijs: conform exploitatieplan
M2-prijs: conform exploitatieplan
Uitgeefbaar oppervlak: conform exploitatieplan
Grondbezit: hoger (lager oppervlak uitgeefbaar)

€ 3.500.000
€ 2.800.000
€ 2.100.000

5

1

2

3

€ 1.400.000

€ 700.000
€0
Bijdrage conform wro

Bijdrage conform verdeelsleutels

4

Project 4 (zelfrealisator A)
•
•
•
•
•

Transformatiegebied
Bedrijventerrein naar Gemengd gebied
Globaal bestemmingsplan
Zonder verkavelingsopzet
Met sturende regels t.a.v. beeldkwaliteit

1.
2.
3.
4.
5.

Taxatie: hoger
Eenheidsprijs: conform exploitatieplan
M2-prijs: hoger (oostkant meer appartementen)
Uitgeefbaar oppervlak: hoger (lagere opbrengst/geen verevening)
Grondbezit: lager (appartementen/verevening)

€ 2.000.000
€ 1.600.000
1

3

€ 1.200.000

4

2
€ 800.000

5

€ 400.000

€0
Bijdrage conform wro

Bijdrage conform verdeelsleutels

Project 4 (zelfrealisator B)
•
•
•
•
•

Transformatiegebied
Bedrijventerrein naar Gemengd gebied
Globaal bestemmingsplan
Zonder verkavelingsopzet
Met sturende regels t.a.v. beeldkwaliteit

1.
2.
3.
4.
5.

Taxatie: conform exploitatieplan
Eenheidsprijs: conform exploitatieplan
M2-prijs: conform exploitatieplan
Uitgeefbaar oppervlak: conform exploitatieplan
Grondbezit: lager (geen verevening/meer uitgeefbaar)

€ 750.000
€ 600.000
€ 450.000
€ 300.000

1

2

3

€ 150.000

4
5

€0

Bijdrage conform wro

Bijdrage conform verdeelsleutels

Bevindingen studie verdeelsleutels
Overzicht van resultaten
1. vierkante meter prijs

2. % van uitgeefbaar
oppervlak

3. % van totaal
oppervlak

4. taxatie van
waardesprong

5. eenheidsprijs per
functie (en type)

Project 1

-25%

-25%

-3%

-26%

0%

Project 2

0%

0%

38%

-16%

0%

Project 3 (zelfrealisator A)

0%

3%

-7%

17%

0%

Project 3 (zelfrealisator B)

0%

3%

24%

-4%

0%

Project 4 (zelfrealisator A)

38%

35%

-24%

40%

0%

Project 4 (zelfrealisator B)

1%

-2%

-57%

4%

0%

• Eenheidsprijs:
– Werkt bij alle projecten ‘goed’.
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• Taxatie:
– Vertoont in alle onderzochte projecten ‘afwijkingen’;
– Geeft per definitie wel een goed inzicht in de waarde;
– Blijkbaar werkt de referentie niet met marktwaarderingen.

• Vierkante meterprijs:
– Werkt bij de helft van de projecten ‘goed’;
– Werkt niet ‘goed’ indien er sprake is van verevening tussen meerdere
woningtypen of sturing vanuit de stedenbouwkundige opzet.

Bevindingen studie verdeelsleutels
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• Percentage van het oppervlak uitgeefbaar:
– Werkt bij de helft van de projecten ‘goed’;
– Werkt niet ‘goed’ indien er sprake is minder uitgeefbaar op het perceel
van de zelfrealisator of sturing vanuit de stedenbouwkundige opzet.

• Percentage van het oppervlak:
– Werkt bij een kwart van de projecten ‘goed’;
– Werkt niet ‘goed’ indien er sprake is meer of minder uitgeefbaar op
het perceel van de zelfrealisator.

Bevindingen studie verdeelsleutels
• Conclusies:
– Het testen van de werking van verdeelsleutels levert t.o.v. het
resultaat van exploitatieplannen een gevarieerd beeld op;
– De werking van een verdeelsleutel hangt af van de mate van sturing
van de woningdifferentiatie, de stedenbouwkundige opzet en locaties
met specifieke functies in het plan;

Overige regels kostenverhaal
Regels kostenverhaal:
2. Eindafrekening:
A. Gefixeerd moment in de tijd
B. Na realisering van 80% van de bouwopgaven
C. Na realisering van alle bouwopgaven
D. Na 5 jaar ‘inactiviteit’

Overige regels kostenverhaal
Regels kostenverhaal:
3. Waardevermeerdering:
A. Waarde voor wijziging Omgevingsplan
Criterium: geobjectiveerde waardering:
• WOZ-waarde
• Taxatie

B. Waarde na wijziging Omgevingsplan
Criterium: geobjectiveerde waardering:
• Verkoopbrochure
• Taxatie
•

Wel/niet de mogelijkheid om tussentijds om een eindafrekening te
vragen ?

Overige regels kostenverhaal
Regels kostenverhaal:
4. Vermelding van bovenwijkse kosten:
Bijvoorbeeld:
A. Rondweg: ppt-aandeel: 20%
B. Brug: ppt-aandeel: 10%

De binnenplanse kosten moeten voldoen aan de kostensoortenlijst,
maar behoeven niet ‘aan de voorkant’ aangegeven te worden in het
omgevingsplan.

Wat betekent dat voor de praktijk
Sleutelmomenten in het proces van kostenverhaal:
1. Anterieure fase
2. Vaststelling regels kostenverhaal in Omgevingsplan
3. Indiening bouwplan door zelfrealisator
4. Eindafrekening

Systeem kostenverhaal
Anterieure fase:

- Vormvrij
Eindafrekening

Anterieure
overeenkomst

Vaststellen omgevingsplan
met regels kostenverhaal

Indiening OV
Bouwplan 1

Indiening OV
Bouwplan 2

Indiening OV
Bouwplan 3

Berekening
afdracht

Berekening
afdracht

Berekening
afdracht

Systeem kostenverhaal
Minimale variant:

Regels kostenverhaal in
omgevingsplan:

-

Vaststellen verdeelsleutel
Spelregels eindafrekening
Spelregels waardevermeerdering
Aangeven bovenwijkse kosten

A. Vaststellen verdeelsleutel
B. Spelregels eindafrekening
C. Spelregels
waardevermeerdering

D. Aangeven bovenwijkse
kosten

Maximale variant (exploitatieopzet
conform exploitatieplan) :
-

Raming inbrengwaarden
Raming kosten
Raming opbrengsten
Tijdvak
Fasering
Toerekening kosten aan gronden
(op basis van uitgiftecategorieën en
basiseenheden)

Systeem kostenverhaal
Minimale variant:

-

Afhankelijk van concrete bouwplan
Toepassing verdeelsleutel
Toets waardevermeerdering
Inzicht in de kosten waarover de
bijdrage is berekend

Berekening bijdrage per
bouwplan:
Maximale variant (exploitatieopzet
conform exploitatieplan) :
-

Afhankelijk van concrete bouwplan
Toepassing toerekeningssystematiek exploitatieplan
Toets waardevermeerdering

Systeem kostenverhaal
Minimale variant:
-

-

Afhankelijk van ingediende
bouwplannen
Afhankelijk van gemaakte
kosten
Terugbetalingsregeling bij te
veel betaalde bijdrage

Eindafrekening:
Maximale variant (exploitatieopzet
conform exploitatieplan) :
-

-

Afhankelijk van ingediende
bouwplannen
Afhankelijk van gemaakte
kosten
Terugbetalingsregeling bij te
veel betaalde bijdrage

Ervaringen CHW-projecten
• Enige project in vergevorderd stadium is de Binckhorst:
Uit de toelichting:
– Er is sprake van een indicatieve raming (€ 60 mln aan kosten; € 39 mln
aan opbrengsten)
– De indicatieve raming is opgenomen in een beleidsregel
– Werken met open normen is uitgangspunt
– Periodieke monitoring van de financiële stand van zaken
– Fluctuatie in de raming mogelijk afhankelijk van ontwikkelingen en
investeringsbereidheid partijen
– Om de 5 jaar voor zelfrealisatoren de mogelijkheid om een
eindafrekening te vragen

Ervaringen CHW-projecten
Uit de regels van het omgevingsplan de Binckhorst:
– Bouwplannen dragen naar rato van hun oppervlakte (m2 bvo) bij
– Voorlopige bijdrage wordt bepaald door gewichtsfactor en voorlopige
investeringen
– Correctie afhankelijk van de waardesprong
– Kosten/opbrengsten worden jaarlijks geïndexeerd
– Herberekening bij eindafrekening

Vragen
1. Is de verwachting dat met het nieuwe systeem kostenverhaal
het percentage anterieure overeenkomsten vergelijkbaar
blijft of dat er meer exploitatieplannen (straks regels
kostenverhaal) zullen worden vastgesteld ?
2. Door de verdeelsleutels krijgen de gemeenten meer ruimte
om maatwerk te leveren. Consequentie is dat binnen één
gemeente meerdere rekensystematieken ontstaan.
Wat is de reactie op de volgende stelling: elke
gebiedsontwikkeling is uniek en vraagt om een eigen
rekensysteem dan wel er dient één rekensysteem te zijn
zodat de uitkomst voor zelfrealisatoren voorspelbaar is !

Vragen
3. Gebiedsontwikkelingen zitten per definitie vol met
onzekerheden. Dat vraagt om een flexibel systeem
kostenverhaal, waarin de verwachting van de totale kosten
en opbrengsten van de ontwikkeling gedurende de
ontwikkeling kan fluctueren.
In geval van kostenverhaal houdt dat in dat bij de
eindafrekening (na realisering van de gebiedsontwikkeling)
het te veel betaalde bedrag, op het moment dat het bedrag
boven een bepaalde grens valt, wordt terugbetaald.
Is dat een rechtvaardige gedachte of zou het omgekeerde
ook moeten gelden ?

