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Gemeenten zijn verplicht om de kosten van openbare voorzieningen en de 
ambtelijke inzet voor de voorbereiding van ruimtelijke besluiten op ontwikke-
laars van bouwplannen te verhalen. Die verplichting zal onder de Omgevings– 
wet blijven bestaan. Het systeem van het kostenverhaal zal wel wijzigingen  
ondergaan en er worden enkele nieuwe instrumenten geïntroduceerd. In dit  
Whitepaper lichten wij het nieuwe systeem van het kostenverhaal toe. 
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Het nieuwe systeem geeft enerzijds het be-
voegd gezag meer ruimte voor een flexibele 
invulling van het kostenverhaal. Anderzijds 
brengt juist die flexibiliteit, zeker in combi-
natie met de globale omgevingsplannen, 
veel onzekerheid met zich mee. De tijd zal 
moeten leren of het hiermee daadwerkelijk 
eenvoudiger en beter wordt.

	Uitgangspunten van de regeling inzake  
 kostenverhaal

Het kostenverhaal wordt geregeld in afdeling 13.6 
en 13.7 van de Omgevingswet en afdeling 8.4 van 
het Omgevingsbesluit. Het bestuursorgaan is op 
grond van artikel 13.11 Omgevingswet verplicht om 
op degene die bij algemene maatregel van bestuur 
aan te wijzen bouwactiviteiten of activiteiten met  
het oog op het gebruik op grond van een nieuw  
toegedeelde functie verricht de kosten te verhalen 
die het vanwege bij die maatregel aangewezen  
kostensoorten maakt, voor zover:

Het kostenverhaal vanwege “activiteiten met het oog 
op het gebruik op grond van een nieuw toegedeelde 
functie” betreft een nieuwe categorie activiteiten die 
tot kostenverhaal kan leiden. Vooralsnog zijn geen 
van dergelijke activiteiten aangewezen.

De aangewezen bouwplannen zijn opgenomen in 
artikel 8.13 Omgevingsbesluit en zijn gelijk aan de 
bestaande aangewezen bouwplannen. Daarnaast  
blijven de uitzonderingen op het verplichte kosten‑
verhaal bestaan. Deze zijn opgenomen in artikel 8.14 
Omgevingsbesluit.

Het onderscheid tussen publiekrechtelijk en privaat‑
rechtelijk kostenverhaal blijft eveneens bestaan.  
Het privaatrechtelijke spoor komt nu ook in de wet 
zelf voorop te staan. Kosten mogen alleen worden 
verhaald als ze voldoen aan de criteria van profijt,  
proportionaliteit en toerekenbaarheid. In de wet is  

nu uitdrukkelijk geregeld dat deze criteria ook gelden 
bij het sluiten van een overeenkomst over het  
verplichte kostenverhaal. Daarnaast blijft ook het 
systeem van de macro-aftopping in stand, al wordt 
dit systeem voor het zogenoemde kostenverhaal  
zonder tijdvak anders geregeld.

Nieuw is het in artikel 13.12 Omgevingswet op‑ 
genomen algemene verbod om een op grond van 
artikel 13.11, eerste lid, aangewezen activiteit te 
verrichten, voordat de op grond van deze afdeling 
verschuldigde kosten zijn betaald. De vraag is wel 
wat hier met “verschuldigde kosten” bedoeld wordt. 
In artikel 13.13 wordt gesproken over het aangaan 
van een overeenkomst met “degene die kosten is 
verschuldigd”. Kennelijk is men de kosten al verschul‑
digd voordat een overeenkomst is aangegaan of 
regels over kostenverhaal in het omgevingsplan of 
de omgevingsvergunning zijn opgenomen.

Anders dan voorheen is daarnaast niet langer in de 
wet uitdrukkelijk bepaald dat het besluit omtrent 
het publiekrechtelijke kostenverhaal (voorheen het 
exploitatieplan) gelijktijdig moet worden bekend‑ 
gemaakt met het ruimtelijke besluit waarop het 
betrekking heeft.  Dat is overbodig geacht, omdat 
immers de betreffende regels in het omgevingsplan 
of de omgevingsvergunning zelf zijn opgenomen en 
er in beginsel daarom maar één besluit is. 

Hoewel uit de systematiek van de Omgevingswet 
inderdaad volgt dat dat de bedoeling is, lijkt de 
Omgevingswet zich er echter niet uitdrukkelijk tegen 
te verzetten dat regels omtrent  kostenverhaal later 
aan het omgevingsplan worden toegevoegd ten 
aanzien van een al eerder in het omgevingsplan 
opgenomen bouwtitel. Dat kan immers ook onder  
de huidige wet (Vgl. ABRvS 7 november 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BY2502). De uitzondering van 
artikel 9.1.20 van de Invoerings‑ wet Wro geldt alleen 
voor bouw titels die al waren opgenomen in een oud 
bestemmingsplan van vóór 1 juli 2008 op grond van 
artikel 10 WRO. Dat betekent al met al dat het mogelijk 
is dat weliswaar geen regels over kostenverhaal in 
een omgevingsplan zijn opgenomen, maar desondanks 
het verbod van artikel 13.12 Omgevingswet geldt, 
zonder dat de betrokkenen zich dat realiseren.

	Privaatrechtelijk kostenverhaal

In artikel 13.13 is bepaald dat gemeenten een over‑
eenkomst over het kostenverhaal kunnen aangaan. 
Deze overeenkomst wordt, als deze is gesloten 
voordat regels over het kostenverhaal in het omge‑
vingsplan zijn opgenomen, nog altijd een anterieure 
overeenkomst genoemd (Vgl. MvT TK 35 133, 3, p. 171).

 a. de kostensoorten toerekenbaar zijn aan het   
  kostenverhaalsgebied, en
 b. de kosten proportioneel zijn in verhouding 
  tot het profijt dat het kostenverhaalsgebied   
  van de kostensoorten heeft.



TK | Kostenverhaal onder de Omgevingswet

Paragraaf 13.6.3, waarin het publiekrechtelijk kosten‑
verhaal is geregeld, is niet van toepassing voor zover 
het verhalen van kosten als bedoeld in artikel 13.11, 
eerste lid, is verzekerd vanwege een overeenkomst 
als bedoeld in het eerste lid. Op het eerste gezicht 
lijkt deze bepaling op de bestaande “anderszins 
verzekerd”‑bepaling. De woorden “voor zover” roepen 
echter wel een aantal vragen op.

Allereerst kan men zich afvragen of de woorden  
“voor zover” betrekking hebben op de bouwtitels 
waarop de overeenkomst betrekking heeft of ook 
daadwerkelijk op de hoogte van het te verhalen be‑
drag voor een specifieke bouwtitel. De memorie van 
toelichting biedt, zoals zo vaak, geen verheldering op 
dit punt. Daarin staat slechts: “Met «voor zover» wordt 
benadrukt dat bij kostenverhaal dat gedeeltelijk is ver-
zekerd door een overeenkomst, de uitzondering alleen 
geldt voor dat deel waarvan het kostenverhaal door de 
overeenkomst is verzekerd” (vgl. MvT TK 35 133, 3, p. 
253). Daarmee samen hangt de vraag of aanvullend 
kostenverhaal langs publiekrechtelijke weg mogelijk 
en zelfs vereist is als gaandeweg blijkt dat de kosten 
hoger uitvallen dan in de anterieure overeenkomst 
werd voorzien.  

Nu is het onder de huidige wet ook al mogelijk 
om een exploitatieplan vast te stellen, terwijl het 
kostenverhaal voor bepaalde locaties binnen het 
plangebied anterieur verzekerd is. Uit artikel 6.17 
lid 1 Wro wet volgt echter dat in dat geval geen 
betalingsvoorschrift verbonden wordt aan de om‑
gevingsvergunning voor de activiteit waarop die 
anterieure overeenkomst ziet. Daarnaast volgt uit de 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State dat, nu de Wro geen verplich‑
ting bevat om de exploitatiebijdrage uit het exploi‑
tatieplan gelijk te laten zijn aan de bijdragen die de 
gemeente is overeengekomen in anterieure overeen‑
komsten, het risico dat de contractueel afgesproken 
bijdrage achteraf te laag blijkt te zijn, voor rekening 
van de gemeente komt. Een dergelijk tekort moet de 
gemeente dan dekken uit eigen middelen (vgl. ABRvS 
13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:827). Naar mijn 
mening blijft dit uitgangspunt ongewijzigd en  
hebben de woorden “voor zover” betrekking op de 
locatie/bouwtitel in het kostenverhaalsgebied en 
niet op de exacte hoogte van het kostenverhaal. Dat 
neemt uiteraard niet weg dat het partijen vrij staat 
om in de anterieure overeenkomst een actualise‑
ringsbepaling op te nemen. 

Onder de Omgevingswet blijft de mogelijkheid  
bestaan dat een overeenkomst wordt gesloten nadat 
in het omgevingsplan regels omtrent het kostenver‑
haal zijn opgenomen (de posterieure overeenkomst). 
In dat geval moet de gemeente, net als onder de 

huidige regeling, de regels over kostenverhaal in het 
omgevingsplan in acht nemen. Nadat de posterieure 
overeenkomst is gesloten, vervalt het verbod om de 
activiteit uit te voeren omdat daarmee het verhalen 
van de kosten alsnog is verzekerd, aldus de memorie 
van toelichting (Vgl. MvT TK 35 133, 3, p. 172). Men 
kan zich afvragen of dit juist is. Immers, het verbod 
van artikel 13.12 Omgevingswet is niet gekoppeld 
aan de vraag of het kostenverhaal anderszins verze‑
kerd is, maar aan het moment van de betaling. 

Dat het verbod ook betrekking heeft op situaties, 
waarin een overeenkomst is gesloten blijkt nota 
bene uitdrukkelijk uit artikel 13.13 lid 2 Omgevings‑
wet. Het is de vraag of een en ander helemaal goed 
doordacht is.

De overeenkomst over het kostenverhaal moet,  
net als nu het geval is, op grond van artikel 16.138  
Omgevingswet, waarin ten onrechte nog verwezen 
wordt naar artikel 13.14 Omgevingswet, ter inzage 
worden gelegd en van de terinzagelegging moet  
binnen twee weken na het aangaan daarvan 
kennis worden gegeven overeenkomstig de 
Bekendmakingswet.

	Publiekrechtelijk kostenverhaal

De terminologie en het proces van het publiekrechte‑ 
lijk kostenverhaal zal behoorlijk wijzigen. Allereerst 
verdwijnt het begrip exploitatieplan. Daarnaast 
zal het begrip grondexploitatie niet langer worden 
gehanteerd. De Omgevingswet spreekt van kosten‑
verhaal van kosten van werken, werkzaamheden en 
maatregelen.

De huidige regeling van het kostenverhaal is  
gebaseerd op de tijdens de voorbereiding van de  
Wet ruimtelijke ordening veel voorkomende groot‑
schalige gebiedsontwikkeling op buitenstedelijke 
locaties. In feite al sinds het begin van deze eeuw 
ligt de nadruk echter steeds meer op binnenstede‑ 
lijke locaties en organische gebiedsontwikkeling.  
Bij de vormgeving van de regeling van het kosten‑
verhaal onder de Omgevingswet is dan ook specifiek 
aandacht besteed aan deze binnenstedelijke heront‑
wikkeling en organische gebiedsontwikkeling. Dit 
komt tot uitdrukking in een specifieke regeling  
voor kostenverhaal “met tijdvak in omgevingsplan” 
(artikel 13.14 Omgevingswet) en “zonder tijdvak in 
omgevingsplan” (artikel 13.15 Omgevingswet).

In het geval van een integrale gebiedsontwikkeling 
met een concreet eindbeeld kan worden gekozen 
voor een omgevingsplan met tijdvak. In dat geval 
worden de verhaalbare kosten en de inbrengwaarden 



TK | Kostenverhaal onder de Omgevingswet

van de eigenaren verevend. De kosten worden  
naar rato van de opbrengsten van de grond over  
de bouwactiviteiten in het kostenverhaalsgebied  
verdeeld. In het omgevingsplan, de omgevings‑ 
vergunning of het projectbesluit, zo bepaalt artikel 
13.14 lid 1:

In het geval van een concrete planning en eindbeeld 
nog ontbreken (organische gebiedsontwikkeling), 
kan worden gekozen voor een omgevingsplan zonder 
tijdvak. Kostenverhaal zonder tijdvak is alleen moge-
lijk in een omgevingsplan. In een dergelijke situatie 
zal nog geen concrete raming van de kosten en  
opbrengsten kunnen worden gemaakt. Artikel 13.15  
lid 1 bepaalt dan ook dat:

Per activiteit wordt in het omgevingsplan zonder 
tijdvak het maximum van de te verhalen kosten 
opgenomen in het omgevingsplan. Bij afgifte van de 
kostenverhaalsbeschikking zal vervolgens een meer 
uitgewerkte berekening moeten worden gemaakt.

Hoewel dat niet uitdrukkelijk in de wet is bepaald, 
volgt naar mijn mening uit de systematiek van artikel 
13.11 en 13.14 e.v. Omgevingswet, dat het bestuurs‑
orgaan verplicht is om in het besluit tot wijziging 
van het omgevingsplan, de omgevingsvergunning 
of het projectbesluit dat de bouwactiviteit mogelijk 
maakt of de functie toedeelt ook daadwerkelijk direct 
de regels over het kostenverhaal op te nemen.

	Kostensoorten en de begrenzing van de   
 hoogte van de kosten

De kostensoorten zijn opgenomen in bijlage IV bij 
het Omgevingsbesluit, gebaseerd op artikel 8.15 
Omgevingsbesluit. Deze regeling komt grotendeels 
overeen met de huidige regeling.

In bijlage XXXIV (met tijdvak) en XXXIVa (zonder 
tijdvak) bij de Omgevingsregeling zijn op grond van 
artikel 13.21 Omgevingswet maximale plankosten 
vastgesteld. Dit is in feite een voortzetting van de  
Regeling plankosten exploitatieplan (plankosten‑
scan). De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

De regeling ten aanzien van de historische plan-
kosten blijft ongewijzigd. Onder plankosten worden 
op grond van artikel 13.3 Omgevingsregeling ook 
verstaan de kosten die voorafgaand aan het vaststel-
len van het omgevingsplan of het projectbesluit of 
het verlenen van de omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn gemaakt 
binnen de voorafgaande periode van:

Ook de bestaande regelingen over de evenredige toe‑
deling van plankosten en de plankosten voor kleine 
bouwplannen, komen terug in de nieuwe regeling.

	Macro-aftopping

Bij kostenverhaal met tijdvak blijft de bestaande  
regel van de macro‑aftopping ongewijzigd. Als de 
te verhalen kosten, verminderd met de door het 
bestuursorgaan ontvangen of te ontvangen bij‑
dragen en subsidies van derden, hoger zijn dan de 
opbrengsten van de gronden binnen het kosten‑
verhaalsgebied, kan het bestuursorgaan die kosten 
slechts verhalen tot ten hoogste het bedrag van die 
opbrengsten.

Bij kostenverhaal zonder tijdvak is het niet mogelijk 
om deze macro‑aftopping al bij de vaststelling van 
het omgevingsplan, de omgevingsvergunning of het 
projectbesluit te berekenen. In dat geval vindt een 
waardevermeerderingstoets plaats bij de afgifte van 
de betalingsbeschikking. De te verhalen kosten mo‑
gen bij een omgevingsplan zonder tijdvak niet hoger 

 a. worden kostenverhaalsgebieden aangewezen  
  waarvoor de kosten, bedoeld in artikel 13.11,   
  eerste lid, worden gemaakt,
 b.  wordt per kostenverhaalsgebied bepaald welke  
  kostensoorten waarvan het gebied ten dele   
  profijt heeft, naar evenredigheid aan dat kosten 
  verhaalsgebied worden toegerekend,
 c.  wordt per kostenverhaalsgebied een raming  
  van de kosten opgenomen,
 d.  wordt per kostenverhaalsgebied een raming 
  van de opbrengsten van alle daarin gelegen   
  gronden opgenomen, en
 e.  worden per kostenverhaalsgebied regels   
  gesteld over:
  
 1. de verdeling van de kosten over de activiteiten, en
 2. de eindafrekening van de kosten.

 a. de in artikel 13.14, eerste lid, onder c, bedoelde  
  raming kan inhouden dat alleen het maximum  
  van de globaal te verhalen kosten als geheel   
  per kostenverhaalsgebied wordt opgenomen, en
 b. artikel 13.14, onder d, buiten toepassing kan   
  blijven.

 a. twee jaar, als de complexiteitsfactor kosten- 
  verhaal gelijk is aan of kleiner is dan 30%;
 b.  drie jaar, als de complexiteitsfactor kosten- 
  verhaal ligt tussen de 30% en 50%; of
 c.  vier jaar, als de complexiteitsfactor kosten- 
  verhaal gelijk is aan of groter is dan 50%.
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zijn dan het bedrag van de waardevermeerdering  
van de locatie waar de activiteit wordt verricht, die 
optreedt of zal optreden als gevolg van de activiteit.

	Betalingsbeschikking

Praktisch vindt het publiekrechtelijk kostenverhaal 
niet langer plaats via een voorschrift in de omge‑
vingsvergunning, maar via een afzonderlijke  
betalingsbeschikking.

Als het gaat om een omgevingsplan (of omgevings- 
vergunning of projectbesluit) met tijdvak, dan worden 
bij de berekening van de geldsom op grond van artikel 
13.18 lid 2 Omgevingswet in mindering gebracht:

Als het gaat om een omgevingsplan zonder tijdvak, 
dan bevat de beschikking op grond van artikel 13.18 
lid 3 Omgevingswet een raming van de kosten  
(tot dat moment) en van de waardevermeerdering  
waarop de verschuldigde geldsom is gebaseerd.

De waardevermeerdering wordt berekend als het  
verschil tussen de opbrengst van de grond en de  
inbrengwaarde. De opbrengsten worden bepaald  
door het toepassen van de verdeelsleutel zoals die  
in het omgevingsplan is opgenomen op de voorge‑
nomen activiteit van de initiatiefnemer. Als de ver‑
deelsleutel bepaalt dat het realiseren van een woning 
x opbrengt, en de activiteit is het realiseren van drie 
woningen dan zijn de opbrengsten 3x. De inbreng‑
waarde wordt bepaald met toepassing van artikel 8.17 
Ob, zoals hierboven omschreven. 

De kosten voor het bouwrijp maken – waaronder 
sloop‑ en saneringskosten – worden bepaald door de 
gemeente op dezelfde wijze als bij de kostenraming 
bij integrale gebiedsontwikkeling (Vgl. NvT Aanvul‑
lingsbesluit grondeigendom Omgevingswet, par. 5.6, 
Stb. 2020, 532).

	
	Actualisering kostenverhaal

Onder de huidige wet geldt de verplichting voor de 
raad om een exploitatieplan periodiek te herzien. Dat 

werd nodig geacht omdat de grondexploitatie zich 
veelal kenmerkt als een langdurig en ingewikkeld 
proces, waarbij voortdurende bijstelling van eerdere 
ramingen nodig is.

Onder de Omgevingswet komt de actualiseringsplicht 
niet terug. De raad blijft daartoe overigens wel be‑
voegd en is het, zeker als de ramingen niet langer 
actueel zijn, mede gelet op de verplichting op grond 
van het BBV aan te raden om de in de grondexploita‑
ties opgenomen ramingen te actualiseren.

	Eindafrekening

Daarnaast geldt onder de huidige wet de verplichting 
om binnen drie maanden nadat de in het exploitatie‑
plan voorziene werken, werkzaamheden en maatre- 
gelen zijn voltooid, een afrekening van dat exploitatie‑
plan vast te stellen. De regels over de eindafrekening 
worden anders onder de Omgevingswet.

De wet bepaalt niet langer op welk moment een  
eindafrekening moet plaatsvinden. Als een eind‑ 
afrekening uitblijft kunnen eigenaren kunnen zelf 
een verzoek daartoe indienen. Als dat verzoek ten 
minste vijf jaar na betaling van de verschuldigde 
geldsom wordt gedaan moet aan het verzoek gehoor 
gegeven worden. Uiteraard hoeft het bevoegd gezag 
daarop niet te wachten en kan nog steeds na afron‑
ding van het project ambtshalve een eindafrekening 
worden vastgesteld.

In het besluit waarin de regels over het kosten- 
verhaal worden opgenomen, worden ook de regels 
over de rekensystematiek voor de verdeling van de 
bijdragen en de eindafrekening opgenomen. Het  
bevoegd gezag heeft daarbij een zekere vrijheid. 
Daarbij moeten wel de in de wet opgenomen  
randvoorwaarden in acht worden genomen:

 

 a.  de inbrengwaarde van de gronden waarop de  
  aanvraag betrekking heeft, en
 b.  de kosten die door de aanvrager zijn gemaakt,  
  voor zover die kosten gelijk zijn aan of lager  
  zijn dan de raming van de kosten in het  
  omgevingsplan, de omgevingsvergunning,
  bedoeld in artikel 13.14, derde lid, onder a,  
  of het projectbesluit.

 • De kosten worden ook bij de eindafrekening   
  verdeeld naar rato van de opbrengsten van de  
  grond (vgl. artikel 13.16 Omgevingswet);
 • De eindafrekening leidt er niet toe dat een   
  aanvullende geldsom verschuldigd is 
  (vgl. artikel 13.20 lid 1 Omgevingswet);
 • Als een opnieuw berekende geldsom meer dan  
  vijf procent lager is dan de op grond van de   
  beschikking betaalde geldsom, betaalt het   
  bestuursorgaan binnen vier weken na de eind‑ 
  afrekening het verschil, voor zover het groter is  
  dan vijf procent, naar evenredigheid terug met  
  rente (vgl. artikel 13.20 lid 2 Omgevingswet);
 • In het geval van een omgevingsplan zonder  
  tijdvak en de opnieuw berekende geldsom is 
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 a. gemaakte kosten; en
 b.  geraamde nog niet‑gemaakte kosten.

 a.  er een functionele samenhang tussen de   
  activiteit en de beoogde ontwikkelingen is, en
 b.  de bekostiging van de ontwikkelingen niet   
  anderszins is verzekerd.

Een eindafrekening op verzoek van de eigenaar vindt, 
zo bepaalt artikel 8.19 Omgevingsbesluit, plaats op 
basis van de op het moment van de aanvraag om de 
eindafrekening:

De vraag is of het bevoegd gezag hierbij de ruim‑
te heeft om de raming, voordat de eindafrekening 
plaatsvindt, nog snel te actualiseren. Een toelichting 
ontbreekt. De tekst van de wettelijke regeling lijkt 
echter duidelijk te maken dat de raming moet  
hebben plaatsgevonden op het moment dat het 
verzoek om de eindafrekening wordt gedaan. Daarin 
zou dan wel een motivatie gelegen kunnen zijn voor 
bevoegde gezagen om de ramingen zoveel mogelijk 
actueel te houden.

De plankosten (opstellen bestemmingsplan en on‑
derzoeken) worden, net als onder de Wro, forfaitair 
bepaald (vgl. artikel 13.2 Omgevingsregeling). Deze 
kosten worden niet nagecalculeerd.

Het risico dat de overige te verhalen kosten in wer‑
kelijkheid hoger blijken te zijn dan de bij beschikking 
verhaalde de kosten ligt, net als nu, bij de gemeente. 
Een naheffing is niet mogelijk.

Het wordt overigens mogelijk dat het bevoegd  
gezag gedurende een gebiedsontwikkeling overstapt 
van een omgevingsplan zonder tijdvak naar een  
omgevingsplan met tijdvak of andersom. In dat  
geval zal veelal eerst een eindafrekening moeten 
plaatsvinden.
 

	Financiële bijdragen voor “bovenplanse”   
 kosten onder de Omgevingswet

Via een amendement (Kamerstukken II 2019/20, 
35133, nr. 34, Ronnes e.a.) is artikel 13.23 in de 
Omgevingswet opgenomen. In artikel 13.23 van de 
Omgevingswet wordt de mogelijkheid geboden om 
bij algemene maatregel van bestuur categorieën  

ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van 
de fysieke leefomgeving aan te wijzen waarvoor in 
een omgevingsplan kan worden bepaald dat een 
financiële bijdrage wordt verhaald op degene die  
een activiteit als bedoeld in artikel 13.11 verricht, 
voor zover:

Het verschil met het reguliere publiekrechtelijke  
kostenverhaal is daarin gelegen dat het gaat om het 
verhalen van kosten die niet verplicht hoeven te  
worden verhaald op grond van afdeling 13.6 Ow.

In de toelichting op het amendement is aangegeven 
aan wat voor soort ontwikkelingen gedacht moet 
worden:

“ Te denken valt bijvoorbeeld aan kwalitatieve verbete- 
 ringen van landschap, natuur, water of de stikstofbalans  
 die functioneel samenhangen met  de beoogde ruimte- 
 lijke ontwikkeling, de aanleg of aanpassingen van  
 wegen c.a., de aanleg van een park of recreatiegebied,  
 de realisatie van sociale woningbouw buiten het plan- 
 gebied, indien binnen het plangebied minder sociale   
 woningbouw wordt gerealiseerd dan op grond van ge- 
 meentelijk beleid wenselijk wordt geacht, een bijdrage  
 voor sloop van woningen indien dat (bijvoorbeeld  
 wegens krimp) gewenst is, of sloop van verouderde  
 stallen bij realisatie van nieuwe stallen elders.”

Het omgevingsplan bepaalt, zo is voorgeschreven 
in artikel 13.23 lid 2 Omgevingswet, dat financiële 
bijdragen alleen worden besteed aan ontwikkelingen 
waarvoor die bijdragen zijn verhaald en voorziet  
erin dat periodiek aan het publiek verantwoording  
wordt afgelegd over de besteding van de verhaalde 
financiële bijdragen.

Het bedrag dat ten hoogste aan financiële bijdragen 
kan worden verhaald is in ieder geval niet hoger dan:

 

  gebaseerd op andere kosten dan de kosten   
  waarop de bij beschikking vastgestelde 
  verschuldigde geldsom is gebaseerd, vindt 
  geen terugbetaling plaats voor zover:
  a. de kosten vanwege de in artikel 13.11,  
   eerste lid, bedoelde kostensoorten zijn   
   gemaakt; en
  b. het maximum, zoals dat werd vastgesteld in 
   het omgevingsplan, niet wordt overschreden.

 a.  de opbrengsten, bedoeld in artikel 13.14,  
  tweede lid, van de gronden waarop de  
  activiteiten worden verricht, verminderd met  
  de inbrengwaarde, bedoeld in artikel  13.18,  
  tweede lid, onder a, als het gaat om activi- 
  teiten waarvoor een kosten verhaalsgebied  
  met tijdvak is aangewezen, of
 b.  de waardevermeerdering, bedoeld in artikel  
  13.15, tweede lid, onder b, als het gaat om 
  activiteiten waarvoor een kostenverhaals‑
  gebied zonder tijdvak is aangewezen.
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	Rechtsbescherming

Tegen alle besluiten over het kostenverhaal staat 
rechtsbescherming open. Tegen het besluit tot 
wijziging van het omgevingsplan of vaststelling van 
een projectbesluit kunnen belanghebbenden beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Tegen een omgevingsvergunning  
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indie‑
nen, gevolgd door beroep bij de rechtbank en hoger 
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (vgl. MvT TK 35 133, 3, p. 184). Ook 
tegen de betalingsbeschikking kan bezwaar en  
beroep worden ingesteld.
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