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Inhoud
Programma webinar

• Kostenverhaal onder de Wro

• Kostenverhaal onder de Ow

• Belangrijkste wijzigingen

• Aangewezen activiteiten

• Kostensoortenlijst

• Publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdrage

• Financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied 

• Overgangsrecht



Kostenverhaal onder de Wro
Huidig systeem

• Bij gebiedsontwikkeling, bouwplan of ruimtelijk besluit maakt de gemeente kosten (aanleg 

openbare voorzieningen, riolering, straatverlichting e.d.);

• Gemeente eigenaar gronden? Dan gemaakte kosten verdisconteren in prijs bouwrijpe 

kavels;

• Gemeente geen eigenaar gronden? Dan dienen de gemaakte kosten anderszins te worden 

verhaald, publiekrechtelijk op grond van afdeling 6.4 Wro (Grondexploitatiewet) of 

privaatrechtelijk door middel van anterieure overeenkomst.



Kostenverhaal onder de Wro
Continuering bestaande systeem

• Integrale gebiedsontwikkeling: continuering huidige praktijk;

• Verplichting om kosten te verhalen;

• Kostenverhaal via publiekrechtelijk en privaatrechtelijk spoor;

• Bijdragen ruimtelijke ontwikkeling (nu artikel 6.24 lid 1 sub a Wro);

• Voorkeur voor anterieure overeenkomst.



Kostenverhaal onder Ow
Betaalplanologie niet toegestaan

• PPT-criteria (profijt (nut), proportionaliteit (verdeling naar rato van profijt) en 

toerekenbaarheid (causaal verband)); 

• Betaalplanologie niet toegestaan; 

• Rb Noord-Holland, 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:7279, (Koggenland); 

Bouwplannen in landelijk gebied mee in bestemmingsplan;

Anterieure overeenkomsten met vrijwillige bijdrage;

Kopen planologische medewerking?

Substantieel hogere kosten dan exploitatieplan?

• ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2950, (Oldebroek);

Recreatiewoningen omzetten naaar woonbestemming;

Geen aangewezen bouwplan;

Geen bevoegdheid exploitatieplan, maar anterieur contracteren wel mogelijk;

Compensatie;

Weigering woonbestemming vanwege weigering ondertekenen anterieure overeenkomst.



Kostenverhaal onder Ow
Nieuw onder de Ow

• Exploitatieplan als planfiguur (inclusief actualisatie) verdwijnt;

• Publiekrechtelijk kostenverhaal via omgevingsplan, omgevingsvergunning voor 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit of projectbesluit;

• Verplichte regeling voor eindafrekening in omgevingsplan 

(niet langer wettelijk voorgeschreven);

• Publiekrechtelijk kostenverhaal vindt in het concrete geval niet langer plaats via de 

omgevingsvergunning, maar door middel van een kostenverhaalsbeschikking;

• Organische gebiedsontwikkeling (zonder tijdvak) naast integrale gebiedsontwikkeling (met 

tijdvak);

• Publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdrage aan ontwikkelingen van gebied;

• Niet financiële aspecten (fasering, locatie-eisen, woningbouwcategorieën) in 

omgevingsplan. 



Kostenverhaal onder Ow
Stelling

Stelling: 

Onder de Omgevingswet verandert er voor wat betreft het kostenverhaal niets, de 

mogelijkheden voor (verplicht) kostenverhaal blijven gelijk. 

Eens

Oneens



Kostenverhaal onder Ow
Plaatsbepaling Ow

• Omgevingswet:  

- Hoofdstuk 4 : omgevingsplan, niet-financiële aspecten (locatie-eisen)

- Hoofdstuk 13: financiële bepalingen

• Omgevingsbesluit:

- Hoofdstuk 8: kostenverhaalsplichtige activiteiten, financiële bijdragen voor ontwikkelingen 

van een gebied etc.

• Besluit kwaliteit leefomgeving:

- § 5.1.7a: aanwijzing woningbouwcategorieën 

• Omgevingsregeling: 

- regeling plankosten



Kostenverhaal onder Ow
Aangewezen activiteiten onder Ow (verplicht kostenverhaal)

Artikel 8.13 Omgevingsbesluit (kostenverhaalsplichtige activiteiten):

Bouwactiviteiten waarvan kosten worden verhaald als bedoeld in artikel 13.11, eerste lid, aanhef, van de 

wet, zijn:

a. de bouw van een of meer gebouwen met een woonfunctie;

b. de bouw van een of meer hoofdgebouwen anders dan gebouwen met een woonfunctie;

c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m2 bruto-vloeroppervlakte of met een of meer 

gebouwen met een woonfunctie;

d. de bouw van een gebouw dat geen hoofdgebouw als bedoeld onder b is, met ten minste 1.000 m2 

bruto-vloeroppervlakte;

e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen met andere gebruiksfuncties dan een 

woonfunctie tot gebouwen met een woonfunctie, mits het ten minste tien woonfuncties betreft; of

f. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen met andere gebruiksfuncties dan een 

kantoorfunctie, een winkelfunctie of een bijeenkomstfunctie voor het verstrekken van consumpties voor 

het gebruik ter plaatse tot gebouwen met een of meer van deze gebruiksfuncties, mits de cumulatieve 

bruto-vloeroppervlakte van de nieuwe gebruiksfuncties ten minste 1.500 m2 bedraagt.



Kostenverhaal onder Ow
Wanneer kosten verhalen?

• Aangewezen bouwplan: dus ook (al) bij één woning.

• Voorbeeld: Agrariër met veehouderij in buitengebied. Wens om tweede bedrijfswoning 

voor personeelslid te bouwen. Past binnen bestemmingsplan. Gemeente heeft 

tegelijkertijd met bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld, omdat hiervoor 

grondexploitatiekosten gemaakt moeten worden (o.a. aansluiting op riolering). Bouw 

woning is aangewezen bouwplan, dus verplicht kostenverhaal. 

• Voorbeeld: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Nieuwbouw waarvoor afwijking 

bestemmingsplan (straks: omgevingsplan) is vereist. Aangewezen bouwplan, dan verplicht 

kostenverhaal.



Kostenverhaal onder Ow
Kostensoortenlijst artikel 8.15 Ob (met Stb. Versie wijzigingen 25 februari 2021 )

- geen tijdvak: tabel A van bijlage IV Ob;

- met tijdvak: de tabellen A en B van bijlage IV Ob.



Kostenverhaal onder Ow
Afzien van kostenverhaal

Artikel 8.14 Ob:

“Het bevoegd gezag kan beslissen kosten niet te verhalen als:

a. het totaal van de verschuldigde geldsommen dat op grond van artikel 13.18 van de wet kan worden 

verhaald, minder bedraagt dan € 10.000,-;

b. er geen verhaalbare kosten als bedoeld in de onderdelen A5 tot en met A9 van bijlage IV zijn; of

c. de verhaalbare kosten alleen de aansluiting van een locatie op de openbare ruimte of de aansluiting 

op nutsvoorzieningen betreffen.”



Kostenverhaal onder Ow
Omgevingsplan

• Publiekrechtelijk: omgevingsplan vervangt exploitatieplan en bevat in ieder geval:

- Kostenverhaalsgebieden waarvoor kosten worden gemaakt;

- Kostensoorten die aan kostenverhaalsgebied worden toegerekend;

- Regels verplichte financiële bijdrage;

- Regels over de verdeling van de kosten over de activiteiten;

- Regels over de eindafrekening van de kosten.



Kostenverhaal onder Ow
Beschikking bestuursrechtelijke geldschuld / kostenverhaalsbeschikking

• Bij kostenverhaal via publiekrechtelijke weg: kosten verhalen via een beschikking 

bestuursrechtelijke geldschuld (ook wel: kostenverhaalsbeschikking);

• Dit geldt zowel bij integrale gebiedsontwikkeling met tijdvak als bij organische 

gebiedsontwikkeling (zie artikel 13.18 lid 1 Ow); 

• Beschikking wordt door de initiatiefnemer gevraagd voordat hij met de activiteiten 

aanvangt;

• Pas nadat is betaald, is het toegestaan de activiteiten uit te voeren (zie artikel 13.12 Ow);

• Dit kan anders zijn als de beschikking een ander tijdstip van betaling bepaalt.



Kostenverhaal onder Ow
Publiekrechtelijk spoor

- Publiekrechtelijk afdwingbare bijdrage

- Nieuw artikel 8.21 Ob (ontwerp januari 2021); 

- Aangewezen categorieën (samengevat):

a. ontwikkelingen waarbij maatregelen worden getroffen voor het verbeteren van de structuur van de landbouw en de kwaliteit van 

landschappen;

b. maatregelen in het kader van de aanleg of wijziging van natuurgebieden of het herstel van plant- en diersoorten, zoals het treffen 

van maatregelen ten behoeve van het verminderen van stikstofdepositie;

c. de aanleg van infrastructuur en openbaar vervoersnetwerken, die bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het woon-

en leefklimaat in het kostenverhaalsgebied;

d. het aanpassen van bestaande voorzieningen en de aanleg van nieuwe voorzieningen die onderdeel uitmaken van de regionale of

gemeentelijke groenstructuur, zoals de aanleg van een stadspark;

e. het leveren van een bijdrage door ontwikkelaars van vrije sector wonen waarmee in andere gebieden meer sociale woningen kunnen 

worden gerealiseerd;

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



Kostenverhaal onder Ow
Publiekrechtelijk spoor

Publiekrechtelijk afdwingbare bijdrage:

• Nieuw ten opzichte van Wro: artikel 13.23 en 13.24 Ow. Mogelijkheid tot verhalen van 

financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied in het publiekrechtelijke spoor;

• Publiekrechtelijk afdwingbare bijdrage aan ontwikkelingen die niet voldoen aan ppt-

criteria;

• Basis in het omgevingsplan is vereist;

• Functionele samenhang met activiteit waaraan bijdrage wordt geleverd, welke samenhang 

in omgevingsplan, structuurvisie of programma wordt gemotiveerd;

• Functionele samenhang: zelfde functie? Beleid? Verbetering kwaliteit fysieke 

leefomgeving?; 

• Alleen in geval van aangewezen activiteit (zie art. 8.13 Ob);

• Omgevingsplan moet voorzien in periodieke verantwoording achteraf van de besteding van 

bijdragen.



Kostenverhaal onder Ow
Privaatrechtelijk spoor

• Contractsvrijheid;

• Let op betalingsmoment;

• Financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied;

• Nu: artikel 6.24 van de Wro;

• Via overeenkomst (artikel 13.22 Ow);

• Bijdragen voor activiteiten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en realisatie van 

maatschappelijke functies;

• Geen gebruik en beheer;

• Onderbouwing vastleggen in omgevingsvisie of programma; 

• Artikel 8.20 Ob wijst categorieën van activiteiten aan waarover kan worden 

gecontracteerd; 

• PPT-criteria niet van toepassing;

• Samenhang;

• Geen betaalplanologie;

• Voorwaarde: bekostiging niet op een andere manier verzekerd.



Kostenverhaal onder Ow
Privaatrechtelijk spoor

Artikel 8.20 Ob (activiteiten waarover financiële bijdragen kunnen worden 

overeengekomen):
De activiteiten waarover in een overeenkomst bepalingen over financiële bijdragen kunnen worden opgenomen, 

bedoeld in artikel 13.22, eerste lid, van de wet, zijn:

a. de activiteiten, bedoeld in artikel 8.13;

b. de bouw van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor:

1°. land- of tuinbouw, voor zover de oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt;

2°. opwekking of winning, omzetting of transport van energie of van gasvormige, vloeibare of vaste stoffen als 

energiedrager;

3°. infrastructuur, voor zover het gaat om wegen, vaarwegen, spoorwegen of telecommunicatie - infrastructuur;

4°. handelsreclame; of

5°. recreatie; en

c. andere activiteiten met het oog op het gebruik op grond van een

nieuw toegedeelde functie, voor zover het gaat om het gebruik van:

1°. een of meer bestaande gebouwen, niet zijnde recreatiewoningen, mits de bruto -vloeroppervlakte van het nieuw 

toegelaten gebruik ten minste 1.500 m2 bedraagt;

2°. gronden, mits de grondoppervlakte van het nieuw toegelaten gebruik ten minste 1.000 m2 bedraagt; of

3°. een of meer bestaande recreatiewoningen voor permanente bewoning.



Kostenverhaal onder Ow
Privaatrechtelijk spoor

• Anterieure overeenkomst;

• Let op: vrijwillige bijdrage;

• Betaalplanologie niet toegestaan;

• Basis in omgevingsvisie of programma?; 

• Samenhang onderbouwd?;

• Opgenomen in artikel 8.20 Ob?



Kostenverhaal onder Ow
Overgangsrecht

• Als voor inwerkingtreding Ow een ontwerp bestemmingsplan of exploitatieplan ter inzage 

is gelegd, maar dit nog niet in werking is getreden, blijft het oude recht van toepassing tot 

het plan van kracht is; 

• Het oude recht blijft ook van toepassing op een beroep tegen een bestemmingsplan of 

exploitatieplan tot dit plan onherroepelijk is;

• Exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro gaat als deel van het omgevingsplan 

gelden; 

• Artikel 4.112 Invoeringswet Ow: eerbiedigende werking van reeds gesloten 

grondexploitatieovereenkomsten. Het oude recht blijft van toepassing op een 

overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro als die voor de inwerkingtreding van artikel 

12.4 Ow is gesloten.
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