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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 16 juli 2019 

Onderwerp: Nota Kostenverhaal  Aan de raad.  

 

 

*Z0223C1C204* 
Beslispunten 

1 De Nota Kostenverhaal vast te stellen en te publiceren 
 

 

1 SAMENVATTING  

De Nota Kostenverhaal geeft het beleid weer m.b.t. het gemeentelijk kostenverhaal bij ontwik-
kelingen door private initiatiefnemers. De manier waarop een gemeente het kostenverhaal toe-
past is wettelijk vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 

2 Inleiding 

In de Nota Kostenverhaal staat hoe de gemeente bij ruimtelijke projecten bovenwijkse en boven-
planse kosten in verband met grondexploitatie wil verhalen. De manier waarop een gemeente het 
kostenverhaal toepast is nu nog wettelijk vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de 
Omgevingswet (Ow) is straks het kostenverhaal naast alle andere grondbeleidsinstrumenten ge-
regeld in de ‘Aanvullingswet grondeigendom’ (Awg). Het bijbehorende ‘Aanvullingsbesluit grond-
eigendom’ gaat op in de AMvB’s onder de Omgevingswet. Voor zover mogelijk wordt in de Nota 
alvast rekening worden gehouden met de ‘Aanvullingswet’ en het ‘Aanvullingsbesluit’. 
 

3 Beoogd effect 

Met de Nota Kostenverhaal wil de gemeente een verantwoording bieden voor de wijze van kos-
tenverhaal. 
 

4 Argumenten 

Het beleid van de Nota kostenverhaal heeft betrekking op principes omtrent ambtelijke kosten, 
bovenwijkse voorzieningen en fondsvorming. In de Nota is gekozen voor een beschrijvende en 
uitleggende benadering aan de hand waarvan wordt toegewerkt naar beleidskeuzes.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De Nota Kostenverhaal beperkt zich tot de vastlegging van principes omtrent de toepassing van 
kostenverhaal en geeft geen concrete percentages of bedragen voor het verhalen van voorzie-
ningen van openbaar nut, zoals vaak het geval is in gemeentelijke Nota’s kostenverhaal. De on-
derhavige Nota is dus niet bedoeld om uiteen te zetten hoe de criteria profijt, proportionaliteit en 
toerekenbaarheid (PPT) ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte worden toegepast.  
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6 Communicatie 

De Nota Kostenverhaal  zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente. 
 

7 Financiën 

De opbrengsten vanuit het kostenverhaal zijn ter dekking van de gemaakte kosten.  
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Nota Kostenverhaal (Z/19/083843/161776) 
 
 


