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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie 
T.a.v de heer drs. E.J. van Kempen 
Postbus 20011 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum: 7 mei 2020 

Ref:  20200507/JF/ny 

Betreft: Omgevingswet: Kostenverhaal en financiële bijdragen 

 
Geachte heer Van Kempen, 
 
In de afgelopen periode heeft de NEPROM in een tweetal trajecten rond de nieuwe Omge-
vingswet met BZK en VNG samengewerkt. Het betreft de plankostenscan bij organische ge-
biedsontwikkeling en de uitwerking van de AMvB’s m.b.t. kostenverhaal en de financiële bij-
drage. Beide trajecten verlopen wat ons betreft onbevredigend. Dat ligt niet aan de inzet van de 
medewerkers van BZK, maar wel aan wat uiteindelijk met onze inbreng gebeurt. Wij lichten dat 
in het hiernavolgende toe. 
 
Organische gebiedsontwikkeling 
Al in 2016 gaven wij in reactie op de toen voorliggende Aanvullingswet Grondeigendom aan de 
noodzaak van deze ingrijpende wijziging van het systeem van kostenverhaal niet te (h)erkennen 
en dat - als deze er al zou moeten komen - nieuwe wetgeving voldoende stimulans moet zijn 
voor gemeenten om efficiënter te werken. Deze signalen hebben wij daarna verschillende malen 
herhaald. Hoewel we in 2019 in reactie op de gewijzigde concept Aanvullingswet Grondeigen-
dom op hoofdlijnen hebben ingestemd met de uitwerking van het kostenverhaal, hebben we 
toen ook aangegeven dat we pas kunnen beoordelen of het stelsel evenwichtig is wanneer het 
totaalplaatje bekend en getest is. Dat is nog altijd niet het geval, maar wat ons betreft staan de 
seinen op rood. 
 
Plankostenscan 
Vanaf september 2019 hebben wij samen met onze leden actief en constructief onze inbreng 
geleverd tijdens diverse overleggen over de plankostenscan voor organische gebiedsontwikke-
ling.  
We zijn dit traject ingegaan met het uitgangspunt dat de gemeente bij organische gebiedsont-
wikkeling veel zaken overlaat aan de initiatiefnemers en dat de sturing door de gemeente min-
der intensief is dan bij integrale gebiedsontwikkeling. Gaande het proces hebben gemeenten 
echter aangegeven veel meer bemoeienis en sturing te wensen, terwijl wij steeds hebben be-
toogd dat het niet de bedoeling kan zijn dat organische gebiedsontwikkeling voor markt en 
overheid nog veel intensiever (en dus kostbaarder) gaat worden dan integrale ontwikkeling. 
Door de hoge tijdsdruk die het ministerie op het proces heeft gezet, is hierover nooit een 
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fundamentele discussie gevoerd en is er een onvoldragen versie ter consultatie voorgelegd. Pas 
nu, na de consultatie, spreekt BZK zich expliciet uit over dit cruciale uitgangspunt. Zij geeft aan 
dat organisch ontwikkelen de volle breedte van het spectrum kan beslaan van passief faciliteren 
tot buitengewoon actief sturen op marktinitiatieven. Daarmee verwordt organische gebiedsont-
wikkeling tot een soort oneindige integrale ontwikkeling zonder fatsoenlijke waarborgen voor 
initiatiefnemers. Wij voelen ons hierdoor op het verkeerde been gezet. 
 
De manier waarop de plankostenscan nu wordt afgerond geeft ons het gevoel een handtekening 
te zetten zonder te weten wat het resultaat is. Er zijn nog diverse losse eindjes die het ministerie 
nog moet afhechten, waarvan niet duidelijk is hoe dat zal uitpakken en waarbij weinig inspraak 
meer mogelijk lijkt. Tegelijk worden er nu na de consultatie belangrijke uitgangpunten gewij-
zigd. In het bijna definitieve resultaat dat er nu ligt, is naar onze overtuiging onze inbreng veel 
te weinig meegenomen. Wij kunnen en willen op deze manier niet medeverantwoordelijk zijn 
voor de plankostenscan en voor het systeem van organische gebiedsontwikkeling en kunnen 
hier geen goedkeuring aan geven. Daarom trekken wij ons terug uit het overleg. Dat betekent 
concreet dat we: 

• niet meer zullen reageren op de voorstellen over de nog openstaande punten 

• niet voor de laatste keer het rekenmodel zullen testen 

• niet zullen meewerken aan de handreiking ‘Kostenverhaal en financiële bijdragen’. 
 
Een dergelijke stap is niet gebruikelijk voor ons, maar we moeten concluderen dat het niet zin-
vol is om hier van onze kant nog tijd en energie in te steken. Wel hechten we groot belang aan 
een goede evaluatie van de regeling over twee à drie jaar. Daar zijn we tegen die tijd graag nauw 
bij betrokken.  
 
We zullen ons nu met onze achterban voor gaan bereiden op de invoering van dit stukje nieuwe 
wetgeving en met hen een strategie bepalen hoe zij in voorkomende gevallen de inzet van dit 
instrumentarium het beste tegemoet kunnen treden. 
 
Kostenverhaal en financiële bijdragen 
Sinds begin 2019 participeren wij in het traject om tot AMvB’s te komen voor dit onderdeel 
van de Omgevingswet. Eerder hebben wij reeds laten wij dat we ernstige bedenkingen hebben 
bij dit onderdeel. Zie ook ons schrijven van 28 januari 2020 aan de Eerste Kamer waarin we be-
togen dat dit tot baatafroming en betaalplanologie zal leiden. We zijn toch dit traject met BZK 
en VNG ingegaan, omdat in de toelichting op de wetstekst en het amendement er ruimte werd 
gecreëerd om de mogelijkheden van het afdwingen van een financiële bijdragen in de AMvB in 
te kaderen.  
Gaande het traject zijn we er echter van overtuigd geraakt dat er bij uw ministerie en de VNG 
geen enkele bereidheid bestaat om die mogelijkheden tot inkadering te benutten. Ondanks onze 
vele verzoeken en gesprekken zijn er geen stappen gezet om marktpartijen de benodigde rust en 
zekerheid te verschaffen. Gemeenten krijgen zoals het ernaar uitziet onbeperkt ruimte om eigen 
regels te stellen. In een goede afbakening van de kostensoortenlijst en van de beide vormen van 
financiële bijdragen (publiek- en privaatrechtelijk) wordt in het geheel niet voorzien. Hierdoor 
zal deze nieuwe wetgeving wat ons betreft op ontoelaatbare wijze zeer ruim over de grenzen 
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van baatafroming en betaalplanologie heengaan. Zowel op het punt van een gevraagde ‘nulme-
ting’ en een redelijkere begrenzing is door ons niet ervaren dat goed gekeken is naar de door 
ons aangegeven mogelijkheden, die er wel degelijk zijn. 
 
Wij kunnen ons niet onttrekken aan de stellige indruk dat een en ander op een grote misvatting 
berust, met maatschappelijk gezien zeer onwenselijke gevolgen. Het idee dat de private grond-
exploitatie als een geldautomaat kan worden gebruikt, waar onbeperkt de kosten van voorzie-
ningen die geheel los staan van het project verhaald kunnen worden, zal grote schade tot gevolg 
hebben voor de planontwikkeling en (woning)bouwproductie. Bouwprojecten worden daardoor 
geconfronteerd met kostenstijgingen, die niet door kopers en huurders -die onderdeel uitmaken 
van de prijsvorming- kunnen worden gedragen. Wonen wordt voor hen onbetaalbaar gemaakt 
op deze manier. Projecten zullen daardoor niet van de grond komen. Initiatiefnemers die loca-
ties willen verwerven ten behoeve van nieuwbouw zullen dat nalaten, vanwege te hoge financi-
ele afdrachten. Meer realiteitszin als het om het ‘betaalbaar wonen’ gaat, is dus gewenst.  
 
Afsluitend 
De NEPROM heeft zich altijd constructief en proactief opgesteld waar het gaat om de samen-
werking met gemeenten en andere overheden, ook waar het gaat om grondbeleid en kostenver-
haal. Niet voor niets was de NEPROM een van de grondleggers van de grondexploitatiewet. 
Wij zijn echter in een positie gekomen waarin we tegen de grenzen daarvan aanlopen. De con-
sequentie daarvan is dat we niet zullen meewerken aan de handreiking die het nieuwe stelsel van 
kostenverhaal en financiële bijdragen moet verduidelijken, omdat we niet de indruk willen wek-
ken dat we daar achter staan. Voor wat betreft de plankostenscan bij organische gebiedsontwik-
keling hebben we de conclusie getrokken dat we ons het beste volledig uit dat traject kunnen 
terugtrekken. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan zijn wij graag bereid dit schrijven nader 
toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEPROM 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jan Fokkema 
Directeur 
 
cc. Drs. C.B.F. (Chris) Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen 


