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Onderwerp Nota Kostenverhaal 2019 gemeente Leusden

Voorstel

Het college stelt u voor:
1. de Nota Kostenverhaal 2019 met de daarin geformuleerde beleidskeuzes integraal vast 

te stellen;
2. beleidsregel 9 van de vigerende Nota Grondbeleid 2013-2017 (inzake de afdracht van 

derden) met het vaststellen van de Nota Kostenverhaal 2019) niet van toepassing te 
verklaren.

Aanleiding
De gemeente Leusden heeft niet eerder beleidskaders integraal vastgesteld met betrekking 
tot kostenverhaal bij faciliterend grondbeleid. Gelet op het herstel van de vastgoedmarkt en 
de woningbehoefte  voor  de komende jaren,  zullen  er  meer  ruimtelijke  projecten worden 
geïnitieerd  en gerealiseerd.  Momenteel  lopen er  verschillende  private  projecten waar  de 
gemeente met initiatiefnemers tot overeenstemming moet komen over verschillende zaken 
die  gerelateerd  zijn  aan  gebiedsontwikkeling.  Zowel  gemeente  als  initiatiefnemers  zijn 
daarom  gebaat  bij  een  actueel  en  duidelijk  beleidskader  inzake  het  kostenverhaal  bij 
gebiedsontwikkeling.  In  dat  kader  heeft  de  gemeente  Leusden  een  Nota  Kostenverhaal 
opgesteld.

Doel / Effect
Het  doel  van de Nota Kostenverhaal  is  de uitgangspunten vast  te leggen over  de wijze 
waarop  de  gemeente  Leusden  gemeentelijke  grondexploitatiekosten  verhaalt  op 
initiatiefnemers  van  ruimtelijke  ontwikkelingen.  Met  deze  nota  wil  de  gemeente  een 
eenduidig  beleidskader  creëren  voor  het  verhalen  van  kosten  op  initiatiefnemers  van 
ruimtelijke plannen bij het aangaan van overeenkomsten. 

Argumenten
1. Met de Nota Kostenverhaal is er een eenduidig beleidskader voor kostenverhaal
De gemeente had nog geen expliciete beleidskaders vastgelegd  over de wijze waarop de 
gemeente  Leusden  gemeentelijke  grondexploitatiekosten  verhaalt  op  initiatiefnemers  van 
ruimtelijke  ontwikkelingen.  Uiteraard  biedt  de  wettelijke  regelgeving  van  de  Wro  (Wet 
ruimtelijke ordening) duidelijke kaders voor kostenverhaal indien gemeente en initiatiefnemer 
niet komen tot een overeenkomst via het privaatrechtelijke spoor. Met het vaststellen van de 
Nota Kostenverhaal worden vooral heldere kaders gegeven op welke wijze de gemeente 
Leusden via het privaatrechtelijke spoor (in plaats van het publiekrechtelijke spoor) tot een 
overeenstemming wenst te komen. 

Zo vraagt de gemeente om een bijdrage van initiatiefnemers voor bovenwijkse investeringen 
van € 15 per m2 uitgeefbaar gebied of bruto vloeroppervlak. Het gaat hier nadrukkelijk om 
gemeentelijke investeringen met een bovenwijks karakter waar meerdere locaties profijt van 
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hebben.  Hierbij  moet  gedacht  worden  aan  investeringen  in  voornamelijk  de 
hoofdinfrastructuur, duurzame mobiliteit, klimaatadaptie en de energietransitie. Thema’s die 
ook centraal staan in de gemeentelijke Omgevingsvisie. Het merendeel van de kosten zal 
door de gemeente worden bekostigd. De gemeente heeft hiervoor een bedrag beschikbaar 
van jaarlijks  € 750.000 voor  een periode van 5 jaar  (totaal  € 3,75 miljoen).  De bijdrage 
(gebaseerd op € 15 per m2) van initiatiefnemers voor de reeds lopende projecten bedraagt in 
totaal circa € 860.000 in de periode tot 2025. 

Naast de afdracht voor bovenwijkse investeringen zullen met de vaststelling van de Nota 
Kostenverhaal  expliciete  beleidskaders  bestaan voor  kostenverhaal  van de inzet  van de 
ambtelijke  organisatie  (plankosten).  De  gemeente  maakt  hiervoor  onderscheid  tussen 
kleinschalige  initiatieven  en  grootschalige  ruimtelijke  projecten.  Gelet  op  de  aard  van 
kleinschalige initiatieven (meer faciliteren en participeren in de geest van de Omgevingswet) 
hanteert  de  gemeente  een  modulaire  staffelmethode.  Uitgangspunt  hierbij  is  dat  de 
gemeente  de  kosten  voor  de  ambtelijke  organisatie  zo  veel  mogelijk  verhaald  op  de 
initiatiefnemer. Met de modulaire staffelmethode zijn de kosten voor de initiatiefnemer aan 
de voorkant  van het  proces helder.  Voor  specifieke /  uitzonderlijke  gevallen  is  uiteraard 
maatwerk van toepassing. 

2. Met de Nota Kostenverhaal is beleidsregel 9 van de Nota Grondbeleid 2013-2017 inzake 
bijdragen van derden niet meer van toepassing

Het hanteren van een bijdrage van initiatiefnemers betreft nadrukkelijk een beleidswijziging 
zoals  opgenomen in  beleidsregel  9  van de vigerende  Nota  Grondbeleid  2013-2017:  “Bij 
grondexploitaties gevoerd door derden wordt een dergelijke bijdrage door deze derden aan 
de gemeente niet meer actief gevraagd”. Deze beleidsregel is destijds ingevoerd vanuit de 
aanwezigheid van de economische crisis. Mede gelet op het herstel van de vastgoedmarkt 
en de gezamenlijke opgave op het gebied van de hoofdinfrastructuur, duurzame mobiliteit, 
klimaatadaptatie  en energietransitie,  is  deze beleidsregel  heroverwogen en met  de Nota 
Kostenverhaal 2019 niet meer van toepassing. 

3. Met de Nota Kostenverhaal wordt uitvoering gegeven aan Coalitieakkoord  2018-2022 
en Bestuursopdracht CUP 5.1

Dit  raadsvoorstel  vloeit  voort  uit  het  Coalitieakkoord  2018-2022.  Dat  geldt  ook  voor  de 
Bestuursopdracht CUP 5.1. Daarin is uitgewerkt dat ‘er een nota bovenwijkse voorzieningen” 
komt waarin we de financiële draagkrachtvorming voor investeringen in grote infrastructurele 
werken meer structureel gaan organiseren”.  Daarnaast  is in de raadsvergadering van 13 
september 2018 (o.a. behandeling kaderbrief 2019-2011) een motie aangenomen die het 
vraagstuk  van  de  toekomstige  infrastructurele  werken  plaatst  in  de  context  van 
klimaatverandering en duurzaamheid.

Omgevingsvisie, Mobiliteitsplan en Duurzaamheidsvisie (zie ook schema bijlage 5) zijn op dit 
moment nog niet zodanig uitgewerkt dat er sprake is van een concreet uitvoeringsplan met 
een  investeringsprogramma  met  kostenonderbouwing.  Daarom  is  de  bestuursopdracht 
opgeknipt in twee delen:

 dat  deel  waarvan  de  bekostiging  loopt  via  kostenverhaal  vanuit  (private) 
grondexploitaties /  ruimtelijke ontwikkelingen:  daarvan ligt  de besluitvorming thans 
voor in de vorm van een Nota Kostenverhaal 2019.
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 dat deel waarvan de bekostiging loopt via de algemene dienst en waarbij door middel 
van  bij  voorkeur  één  integrale  “nota  bovenwijkse  voorzieningen”  de  financiële 
draagkracht wordt georganiseerd voor infrastructurele werken/voorzieningen. Om er 
voor te zorgen dat hiervoor in de toekomst voldoende financiële ruimte beschikbaar 
is,  is  de gemeente gestart  met ‘sparen” in  de vorm van het  aanhouden van een 
investeringsvolume van € 750.000 per jaar voor 5 jaar ofwel € 45.000 structurele 
ruimte per jaar voor de dekking van de kapitaallasten (cumulatief vanaf 2018).

De ordening  en bekostiging van de toekomstige infrastructurele  werken is  in  belangrijke 
mate (naast onderhoud via de beheerplannen) een afgeleide van de Omgevingsvisie, het 
Mobiliteitsplan en de Duurzaamheidsvisie. Uitwerking van die onderdelen geeft richting en 
concreetheid aan de beoogde investeringen.  Perspectief  is dan ook: zoveel mogelijk  één 
integrale nota, één integraal investeringsplan en één integraal financieel instrument. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
De gemeente kan overwegen om de Nota Kostenverhaal te laten vaststellen op het moment 
dat  de  uitvoerings-  en  investeringsprogramma’s  van  de  thema’s  hoofdinfrastructuur, 
duurzame mobiliteit, klimaatadaptie en de energietransitie volledig gereed zijn. Echter, gelet 
op de complexiteit  van de nieuwe opgave  (duurzaamheid)  en het  feit  dat  de gemeente 
momenteel  in  gesprek  is  met  verschillende  initiatiefnemers  om  een  aantal  projecten  te 
kunnen realiseren, hebben wij  besloten de raad voor te stellen om de Nota Kostenverhaal 
nu te laten vaststellen. Daarmee ontstaan zowel voor gemeente als voor de initiatiefnemers 
eenduidige beleidskaders voor het kostenverhaal. 

Uitgangspunt is verder dat de Nota Kostenverhaal periodiek wordt gemonitord op actualiteit. 
De  uitkomsten  van  de  uitvoerings-  en  investeringsprogramma’s  van  de  thema’s 
hoofdinfrastructuur,  duurzame  mobiliteit,  klimaatadaptie  en  de  energietransitie  kunnen 
aanleiding  zijn  voor  herziening  van  de  Nota  Kostenverhaal.  Met  de  invoering  van  de 
Omgevingswet in 2021 zal de Nota Kostenverhaal te zijner tijd expliciet worden getoetst op 
actualiteit.  In  de  Nota  Kostenverhaal  (bijlage  4)  wordt  reeds  ingegaan  op  de  mogelijke 
impact  van de Omgevingswet op het  kostenverhaal.  Vooralsnog is de huidige wetgeving 
leidend en als uitgangspunt gehanteerd in de Nota Kostenverhaal 2019. 

Risico’s
De voorgestelde hoogte van de bijdrage van € 15 per m2 is gebaseerd op de 
uitgangspunten zoals beschreven in de Nota Kostenverhaal. Dit bedrag is op dit moment het 
minimale bedrag. Het is belangrijk dit bedrag periodiek  te monitoren en te blijven zien in 
verhouding tot de werkelijke (toekomstige) investeringsopgave op het gebied van 
bijvoorbeeld de hoofdinfra. Duurzame mobiliteit en klimaat. Dat betekent ook dat de Nota 
Kostenverhaal periodiek wordt getoetst op actualiteit (bij nadere concretisering van de 
uitvoerings-/investeringsprogramma’s) en indien nodig wordt aangepast. Periodieke toetsing/
actualisering is daarmee als het ware een beheersmaatregel waarmee gekeken wordt of het 
bedrag van € 15 nog voldoende is.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Met  het  raadsbesluit  Nota  Kostenverhaal  is  ‘beleidsregel  9’  van  de  vigerende  Nota 
Grondbeleid  2013-2017  (inzake de afdracht  van derden bij  een  private  grondexploitatie) 
nadrukkelijk niet meer van toepassing. De gemeente zal uiterlijk in het najaar van dit jaar 
een geactualiseerde Nota Grondbeleid 2019 laten vaststellen. De beleidsregel ten aanzien 
van de bijdrage voor bovenwijkse investeringen van initiatiefnemers blijft onderdeel van de 
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Nota  Kostenverhaal.  In  de  nieuwe  Nota  Grondbeleid  2019  zal  enkel  naar  de  Nota 
Kostenverhaal 2019 worden verwezen. 

Aangezien de uitvoerings- en investeringsprogramma’s voor de thema’s hoofdinfrastructuur, 
duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en de energietransitie nog moeten worden uitgewerkt, 
zal de gemeente die uitwerking na besluitvorming voortvarend oppakken. Op basis hiervan 
kan worden bepaald in hoeverre de voorgestelde bijdrage voor bovenwijkse investeringen 
van € 15 per m2 voldoende toereikend is of dient te worden geactualiseerd. Een eventuele 
herziening van de afdracht  zal  met een voorstel  aan de raad ter  besluitvorming worden 
voorgelegd. 

Duurzaamheid
In de Nota Kostenverhaal 2019 anticipeert de gemeente op bovenwijkse investeringen die 
betrekking hebben op thema’s als duurzame mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. 
Wat de gemeentelijke kosten voor deze thema’s daadwerkelijk  zullen zijn,  wordt door de 
gemeente nog nader uitgewerkt. Zo is de gemeente momenteel bezig met de voorbereiding 
van een mobiliteitsplan en een duurzaamheidsvisie (mede in het kader van de Regionale 
Energie  Strategie).  Daarnaast  is  de  gemeente  ook  bezig  met  de  uitwerking  van  de 
Omgevingsvisie (uitvoeringsprogramma) waarin dergelijke thema’s ook aan de orde komen.

Tot  slot  is  in  de raadsvergadering  van 13 september  2018 (o.a.  behandeling  kaderbrief 
2019-2011) een motie aangenomen die het vraagstuk van de toekomstige infrastructurele 
werken  plaatst  in  de  context  van  klimaatverandering  en  duurzaamheid.  In  de  Nota 
Kostenverhaal 2019 is daarom opgenomen dat bij nieuwe investeringen expliciet rekening 
wordt gehouden met klimaatrobuustheid door tenminste de volgende aspecten te betrekken: 
hitte (uitkomsten hittestresstest), waterkwantiteit en -kwaliteit en biodiversiteit.

Communicatie
In  de  lopende  onderhandelingen  met  initiatiefnemers  bij  de  reeds  lopende  ruimtelijke 
projecten zijn reeds de contouren van de Nota Kostenverhaal 2019 geschetst (zie plan van 
aanpak / tijdsplanning). 

Bijlagen
Nota Kostenverhaal 2019 gemeente Leusden, maart 2019

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 19 april 2019, nummer: L208265.

b e s l u i t:

1. de Nota Kostenverhaal 2019 met de daarin geformuleerde beleidskeuzes integraal vast 
te stellen;

2. beleidsregel 9 van de vigerende Nota Grondbeleid 2013-2017 (inzake de afdracht van 
derden) is met het vaststellen van de Nota Kostenverhaal 2019) niet van toepassing te 
verklaren.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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